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Màgia i il·lusió

ls Reis d’Orient s’han tornat a passejar pels principals carrers de municipis ebrencs. Tot i que les dades de la
pandèmia no afluixen, Melcior, Gaspar i Baltasar, han volgut transmetre il·lusió i bones esperances per al 2022.
Aquest és el desig. P16

Els centres de primària ebrencs
atenen fins a 1.300 visites diàries per covid-19
Els centres de primària de les Terres de l’Ebre atenen fins a 1.300 visites diàries per covid-19. El
director territorial del Departament de Salut al territori, Joan Nin ha reconegut que la corba encara
ascendent de la sisena onada posa en tensió els recursos assistencials del sistema de salut públic.
P3
ti Martorell
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web
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dins l’apartat: opinió

Presidència francesa de la
Unió Europea:
França va assumir la presidència
rotativa de la Unió Europea l’1 de
gener i durarà sis mesos. El president francès Emmanuel Macron
vol reforçar la sobirania i mantenir
el control de les fronteres i “passar d’una Europa de cooperació
dins de les fronteres a una Europa
poderosa de cara al món”.
Eleccions presidencials a Itàlia
La cursa cap al Quirinal, el palau
presidencial de Roma, està oberta. Qui succeirà a Sergio Mattarella (80 anys), president de la
República des del 2015? Draghi o
Berlusconi?
Més gent a l’Índia que a la
Xina
Índia es convertirà en el país més
poblat del món i destronarà la
Xina aquest any. Els dos països
estaven coll i coll segons els últims recomptes, però els demògrafs xinesos semblen inflexibles
i afirmen que l’Índia es convertirà
en el país més poblat del món el
2027. I per una bona raó, la Xina
està experimentant un descens
constant de la taxa de natalitat
durant els darrers anys i s’espera que l’Índia tingui prop de 273

milions de persones més el 2050.
El 2019, l’Índia tenia una població
estimada en 1.370 milions i la Xina
en 1.430 milions, segons les xifres
de l’ONU.

Eleccions franceses
Els dies 10 i 24 d’abril, els francesos decidiran si renoven o no l’arrendament d’Emmanuel Macron
a l’Elisi. L’actual president segueix
sent el favorit a les urnes. Però no
es pot descartar cap gir, perquè la
dreta i l’extrema dreta no han dit la
seva última paraula. L’Elisi tem especialment l’avenç de Valérie Pécresse, la candidata investida per
“Les Républicains” (LR).
Eleccions d’alt risc al Líban
El president Michel Aoun ha fixat
la data de les eleccions legislatives per al 15 de maig en lloc del
27 de març previst inicialment.

Estaran en alt risc donat el context social, econòmic i polític.
Durant dos anys, els libanesos pateixen la pitjor crisi econòmica de
la seva història. Això ha provocat
un col·lapse financer, un augment
de les taxes de pobresa i una
greu escassetat de combustible,
medicaments i altres productes
bàsics. La gran explosió d’una reserva de nitrat d’amoni al port de
Beirut l’agost de 2020, la crisi de
la covid, la corrupció d’una elit
oligàrquica i depredadora, sense
oblidar la guerra a Síria (i la seva
riuada de refugiats) que s’ha produït durant més de deu anys, han
empitjorat encara més la situació
al país.

Tres caps d’estat, tres continents, tres estils però la mateixa vena populista
L’any 2022 podria marcar el final

del regnat de Viktor Orban a Hongria (legislatiu a l’abril), Rodrigo
Duterte a les Filipines (presidencial al maig) i Jair Bolsonaro al Brasil (presidència a l’octubre). Orban podria ser destronat per una
oposició ben organitzada liderada
pel conservador independent Péter Márki-Zay. A les Filipines,
el president sortint Duterte no
és elegible, ja que la constitució
prohibeix servir més d’un mandat.
Davant de Bolsonaro, l’expresident Lula da Silva continua ampliant la bretxa i podria ser escollit
a la primera volta segons una enquesta de mitjans de desembre.

El Mundial de Qatar
Totes les polèmiques, des de les
sospites de corrupció, fins a les
acusacions de vulneracions dels
drets humans, passant per la dificultat de colpejar la pilota per
l’extrema calor de l’estiu de Qatar... La Copa del Món de la FIFA
a Qatar començarà el 21 de novembre. És cert que l’emirat ha
adoptat una legislació per millorar
les condicions de treball dels treballadors migrants, especialment
els que treballen a les obres de
construcció d’estadis, però els
informes de les ONG apunten
contínuament a nombroses mancances.

IMPLEMENTACIÓ DEL LABORATORI DE PLANIFICACIÓ QUIRÚRGICA 3D A L’HOSPITAL VERGE DE LA CINTA
El passat mes de setembre va
començar a ser operatiu el projecte del Laboratori de Planificació Quirúrgica 3D del Servei de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta.
Aquest projecte innovador neix
de la inquietud dels professionals mèdics de l’ICS Ebre per
a millorar l’atenció quirúrgica
de la població de les Terres de
l’Ebre. Per una banda, es pretén
optimitzar els temps quirúrgics,
la precisió en les intervencions, i
per l’altra, facilitar la comunicació entre els professionals, així
com, la comprensió de les patologies per part del pacient.
El projecte liderat pel Dr. José M.
Molina Márquez, traumatòleg, i
Èric Barreda Prades, bioenginyer
amb formació i experiència en la
segmentació i impressió 3D, disposa d’un espai propi a la segona planta de l’HTVC, al costat del

despatx mèdic de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
Recentment, el treball associat titulat “La planificació 3D en
les cirurgies degeneratives de
la columna lumbar” ha guanyat
la Beca Dr. Ferran 2021 al millor
projecte d’investigació presentat
per un grup d’inici, de 3.000 €,
patrocinada per l’empresa Alfasigma España, i amb els doctors
investigadors col·laboradors següents: Miguel Tena Roig, Julio
Nogales López, Ester Comellas
Miralles, Rubén Viciana Abad i
Carlos Ruiz Moliner.
La cooperació del Servei de Radiodiagnòstic és essencial, i per
això, es compta amb dos tècnics
de radiodiagnòstic, adscrits al
projecte; Miguel Ángel Armengod i Marta Provencio Ferreres.
La impressió 3D és una tecnologia que data de principis dels anys
vuitanta del segle passat, però

dicina, i actualment s’utilitza
per a la impressió de rèpliques
anatòmiques, per a fer implants
personalitzats, guies de tall i per
a millorar la planificació quirúrgica.

que ha agafat embranzida els últims deu anys, gràcies a la millora
dels equips de radiodiagnòstic i
software d’imatge mèdica. Permet transformar un model digital
en un objecte tridimensional real
i tangible, a partir del processament d’estudis radiològics digitals i d’addició de material capa a
capa.
El seu creixement ha sigut exponencial en el sector de la me-

En un primer període de consolidació el projecte se centrarà, exclusivament, en les parts
dures que corresponen al sistema musculoesquelètic, però
la intenció del laboratori és que
es faci extensible a la resta d’especialitats mèdiques i quirúrgiques de l’hospital, pels múltiples
avantatges que aquesta innovació pot oferir.
Des de la posada en marxa del
projecte, farà dos mesos, s’han
realitzat diferents casos d’èxit
per part del Servei de Traumatologia demostrant-se els beneficis que aportarà l’adquisició
d’aquest nou laboratori 3D per
als pacients de les Terres de
l’Ebre.

en portada
MÉS
NOTÍCIES
PROTOCOLS A
LES ESCOLES
La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat aquest
dimarts en roda de premsa
que els protocols per la
covid-19 als centres educatius
“funcionen” i que la voluntat
és mantenir-los de cara al 10
de gener, quan els alumnes
tornaran a les aules després
de les vacances de Nadal,
marcades per unes incidències
molt altes de contagis de la
sisena onada. Amb tot, Plaja
ha puntualitzat que el Govern
està pendent de l’evolució de
la pandèmia i de l’impacte de
la variant òmicron.

TSJC
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tomba
les al·legacions de la Fecasarm
i avala el tancament de l’oci
nocturn. L’alt tribunal al·lega
els riscos eren “indubtables”
i “evidents” per l’evolució
de la pandèmia a Catalunya.
Així mateix, el TSJC avala
prorrogar el toc de queda i la
limitació de trobades socials
a deu persones. Es manté
també l’aforament del 70%
en actes religiosos i requerir
el passi covid en restauració i
gimnasos.
Aquest cop la fiscalia no
s’ha oposat al toc de queda
ni a la limitació de trobades
socials de màxim 10 persones
i veu justificat mantenir les
mesures. En concret, el TSJC
ha autoritzat el toc de queda
d’una de la matinada a sis
del matí als municipis de més
de 10.000 habitants amb un
índex d’incidència acumulada
a 7 dies superior a 250 casos
per cada 100.000 habitants.

NOVA VARIANT
Mentre la variant Òmicron
continua avançant a passos
de gegant per Europa, investigadors de la Universitat
d’Aix-Marsella estan estudiant l’aparició d’una nova variant, anomenada IHU, amb 46
mutacions i 37 delecions.
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TERRES DE L’EBRE
Els centres de primària atenen fins
a 1.300 visites diàries per covid-19
Els centres d’atenció primària
(CAP) de les Terres de l’Ebre
estan assumint volums d’entre
1.200 i 1.300 visites diàries relacionades amb la covid-19. El
director territorial del Departament de Salut al territori, Joan
Nin va explicar que la corba
encara ascendent de la sisena
onada posa en tensió els recursos assistencials del sistema de
salut públic. No només als CAP,
sinó també als centres hospitalaris: l’Hospital Verge de la Cinta,
el de referència al territori, suma
va aquest dimarts 27 pacients
ingressats per covid-19, dotze a
l’UCI; mentre que a l’Hospital de
la Santa Creu de Jesús els casos
ingressats són 23. La regió sanitària, a més, comptabilitza entre
71 i 72 professionals sanitaris
afectats.
Davant l’actual situació de tensió dels recursos per fer front
a la pandèmia, Nin va voler recordar a la població les recomanacions bàsiques de garantir
la ventilació en espais tancats,
evitar la interacció social, usar la
mascareta, rentar-se les mans i,

Entre el 23 i el 29
de desembre es van
notificar 2.500 positius
de coronavirus a les
Terres de l’Ebre

especialment, vacunar-se.
El director de Salut va explicar
també quina és la situació assistencial al territori. Nin va dir
que “estem en plena onada i els
experts encara no poden afirmar
en quin moment s’arribarà al
pic màxim de la corba, per tant,
aquesta pujada encara pot durar
entre una i tres setmanes”.
Entre el 23 i el 29 de desembre
es van notificar 2.500 positius
de coronavirus a les Terres de
l’Ebre.
Davant d’aquesta situació, Nin
va recomanar “les mesures que
recomanem sempre”: la ventilació, evitar la interacció social,
la higiene de mans i, sobretot,
la vacunació. A hores d’ara hi ha
un 18,4% de la població menor
de 12 anys amb una dosi de la
vacuna, és a dir, 1.800 infants,
i 122.000 adults amb la pauta
completa”. (ACN)

Els directors d’Interior i Salut, Miquel Alonso i Joan Nin, i el delegat del Govern,
Albert Salvadó, al centre.

El director de Salut a l’Ebre, Joan Nin: “estem en plena onada i els experts
encara no poden afirmar en quin moment s’arribarà al pic màxim de la
corba. Aquesta pujada encara pot durar entre una i tres setmanes”
L’Hospital Verge de la Cinta sumava aquest dimarts 27 pacients ingressats
per covid-19, dotze a l’UCI; mentre que a l’Hospital de la Santa Creu de Jesús
els casos ingressats són 23. La regió sanitària, a més, comptabilitzava
més de 70 professionals sanitaris afectats.

En dades d’ahir dijous, el risc de rebrot al nostre
territori supera els 4.000 punts
La regió sanitària de les Terres
de l’Ebre acumula, des de l’inici
de la pandèmia, 23.961 casos
confirmats per PCR o TA, 596
més que en el balanç anterior,
i 24.519 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta
regió han mort 202 persones
des de l’inici de la pandèmia,
cap defunció declarada en les
últimes hores.
El risc de rebrot puja fins a
4.011 (+20) i l’Rt baixa sis centèsimes, i ara és d’1,49. La incidència a 7 dies és de 1.684.
El 22,66% de les proves que

es fan surten positives. Enmig
d’aquestes dades i de la situació, també dir que hi ha casos
positius que informen que les
conseqüències d’esta nova
variant són relativament lleus,
“com un refredat”. Però n’hi ha
que són més complicats, amb
febra i molta tos. (ACN)

El 22,66% de les
proves que es fan
surten positives
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RECEPCIÓ OFICIAL
L’Ajuntament de Tortosa
va fer una recepció oficial
al ceramista Joan Panisello després que haja sigut
distingit amb la concessió
de la Creu de Sant Jordi.
Un reconeixement a una
àmplia trajectòria, que l’ha
fet ser un referent d’esta
disciplina.

ESPAI MUSEÍSTIC
COTA ZERO
Els treballs per a la museïtzació de l’espai Cota Zero de Tortosa estan ja la recta final de
l’execució. L’actuació permetrà
posar en valor l’important
conjunt arqueològic localitzat
amb les excavacions fetes al
subsòl de la nova plaça de la
catedral, després que al 2015
s’obrís este espai de la ciutat
al riu amb l’enderroc dels
immobles existents.
Ara, el nou equipament s’unirà
als actius turístics de la ciutat i,
a la vegada, permetrà mostrar
i donar a conèixer les diferents
etapes històriques que ha
viscut Tortosa i que s’apleguen
en este mateix punt. Vestigis
que van des del segle I, amb
elements de l’època romana,
fins al segle XVI, amb la façana
fluvial del Renaixement,
passant per edificis del període
visigòtic i de l’andalusí. La
previsió és que l’obertura de
l’equipament a la ciutadania
es duga a terme durant el este
primer trimestre de l’any 2022,
i que ho faça amb unes jornades de portes obertes que
permeten la gent del municipi
veure per primera vegada en
persona tots estos elements
d’alt valor com a testimonis
del passat de Tortosa.

tortosa

POLÍTICA
La qüestió de confiança vinculada al pressupost no
prospera, pels vots contraris dels grups de l’oposició
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, no va superar la
moció de confiança vinculada als pressupostos a la qual
s’ha sotmès aquest dimecres.
L’alcaldessa va convocar una
qüestió de confiança després
que l’oposició va rebutjar el
pressupost per al 2022.
Però la qüestió no va prosperar.
Roigé només va rebre el suport
del seu govern (Junts per Tortosa i PSC), mentre que tota la
resta de grups hi van votar en
contra. Movem Tortosa, ERC,
Ciutadans i CUP tenen un mes
per articular una alternativa de
govern.
En cas que no ho aconsegueixin, els comptes proposats per
Roigé s’aprovarien i ella seguiria al capdavant del consistori.
L’alcaldessa ha lamentat que
els altres grups bloquegin els
pressupostos i ha afirmat que
això va en contra dels interessos de la ciutat. Per la seva
banda, els grups de l’oposició
han acusat l’executiu municipal
de “no haver volgut negociar”.
La moció de confiança no va
prosperar per 10 vots a 11.
Roigé va informar que des de
l’octubre ha intentat arribar a
acords amb tots els grups i va
assegurar que hi ha hagut un
bloqueig en contra l’executiu.
Respecte Movem Tortosa, el
principal partit de l’oposició, va
indicar: “és difícil negociar amb
algú que saps que t’ho votarà
tot en contra”. Els progressistes

i també ERC la van acusar d’haver “fet teatre” i van considerar
que tant el ple de pressupostos
del passat 30 de desembre com
la moció de confiança d’aquest
dimecres estaven premeditats
per Roigé des de feia mesos.
El portaveu de Ciutadans, Miquel Àngel Albacar, va apuntar
que si l’executiu hagués inclòs
una partida per comprar un
terreny per fer un nou hospi-

Ara, l’oposició disposa
d’un mes de termini per
aprovar una moció de
censura o, en cas
contrari, els comptes
quedaran aprovats
automàticament i
l’alcaldessa seguiria al
capdavant del consistori

tal, haguessin permès que els
comptes s’aprovessin. Per Roigé això era una mala decisió
perquè la Generalitat no té previst fer un nou hospital, i guardar diners per comprar un solar
hagués suposat no invertir-los
en altres àmbits.
Finalment la CUP va criticar
que l’executiu vulgui “imposar” els comptes “per la porta
del darrere”. El seu portaveu,

Sergi Arnau, va demanar a la
resta de l’oposició “explorar la
via per fer un govern alternatiu” i es va posar a disposició de
Movem Tortosa i ERC. “No serà
gratuït però podem trobar un
acord per tenir el canvi de govern que Tortosa necessita”, va
dir Arnau. Roigé li va recordar
que per formar una nova majoria necessitarà el suport de
Ciutadans.

Els grups municipals de l’oposició han mantingut
la seua postura i han insistit que el seu vot contrari
respon a la impossibilitat d’haver inclòs algunes de
les seues propostes al pressupost.
La CUP ha demanat a la resta de l’oposició “explorar
la via per fer un govern alternatiu” i s’ha posat a
disposició de Movem a i ERC. Però per formar una
nova majoria “necessitarien el suport de Ciutadans”

Tortosa aprova els preus públics per als espectacles de la
temporada de teatre i arts escèniques fins a l’estiu
L’Ajuntament de Tortosa ja ha
definit els preus dels espectacles que conformaran la
temporada teatral i d’arts escèniques des del gener i fins a
l’estiu. En total, disset propostes que abracen diversos àmbits, amb el teatre, la música o
la dansa com a disciplines més
destacades. Uns espectacles
que es donaran a conèixer la
setmana que ve, i que comptaran amb alguns noms molt
coneguts del panorama teatral,
així com alguns noms d’autors
i intèrprets ebrencs.
Com és habitual al primer mes
ordinari de cada any, esta tarda

s’han aprovat els preus públics
per a accedir a les propostes.
Es mantenen les bonificacions
existents per a diversos col·lectius: una de les més destacades
és la que fa referència als me-

La programació, amb
disset propostes, manté
els descomptes per
conceptes com famílies
nombroses o majors de
65 anys, i fixa en 6 € les
entrades fins als 25 anys

nors de 25 anys, que continuen tenint l’opció d’adquirir les
entrades a un preu únic de 6
euros.
D’esta manera es vol afavorir
que este sector de la població
puga tindre accés de manera

més fàcil als espectacles. També s’aplica el 20% de reducció
sobre el preu de les entrades
per als majors de 65 anys, les
persones aturades, els titulars
del carnet de família nombrosa
o monoparentals.

amposta
HISENDA
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AJUTS

ACTUALITAT

L’Ajuntament amortitza 83.700 euros Es regularitzen
més de 3.000
de forma extraordinària d’ajuts a
nínxols del
les rendes
1,3 milions de préstec
L’Ajuntament d’Amposta va
amortitzar la setmana passada
de forma extraordinària 1,3 milions d’euros de préstec que se
sumen als 1,2M € que ja s’havien
amortitzat durant l’any 2021.
Així, l’Ajuntament de la capital
del Montsià va amortitzar durant el 2021 fins a 2,5 milions
d’euros. Amb aquesta nova rebaixa, el deute consolidat de
l’Ajuntament se situa a 31/12/21
en 21,7 milions d’euros, 5,7 milions menys que el 2015. A més,
percentualment baixa del 65%
sobre els ingressos del 2015 a
el 48% actual, “cosa que permet
a l’Ajuntament seguir impulsant
inversions estratègiques a la
ciutat”, en paraules de l’alcalde,
Adam Tomàs, qui recorda que
el compromís de l’equip de govern d’Esquerra Republicana “ha
sigut sempre deixar l’endeu-

tament consolidat de l’Ajuntament per sota d’aquell que ens
vam trobar quan vam accedir a
govern”.

Se sumen als 1,2 milions
d’euros amortitzats
durant el 2021, deixant
el deute consolidat de
l’Ajuntament en el 48%

baixes

cementiri

L’Ajuntament d’Amposta va
aprovar, a finals de desembre,
l’expedient dels ajuts econòmics destinats a persones
perceptores de prestacions de
rendes baixes i a famílies que
percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec.
Aquest any l’Ajuntament atorgarà un total de 83.700 euros
a 608 persones que han sol·licitat l’ajut.
Coneguts com a ajuts a les
rendes baixes, oscil·len entre
els 100 i els 140 euros anuals
en funció dels ingressos que
percebin els sol·licitants o les
persones que demanen l’ajut.
En aquesta convocatòria s’han
acceptat 608 instàncies en la
línia de perceptors de rendes
baixes.

L’Ajuntament d’Amposta ha regularitzat prop de 3.300 nínxols
durant el 2021. Amb l’objectiu
de regular els usos i el manteniment de l’equipament, al gener
el consistori va aprovar la regularització del cementeri municipal a través d’una taxa que
permetria identificar els titulars
de les concessions administratives. “Feia més de 35 anys que
no s’aplicava aquest impost, fet
que, juntament amb un canvi de
gestió, va provocar una pèrdua
de control sobre les concessions dels nínxols i les seves
transmissions”, declarava l’alcalde, Adam Tomàs. La situació
actual és de 3.300 nínxols regularitzats i 1.000 nínxols pendents que s’aniran fixant durant
el 2022.
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** PROJECTE VINCLES: La iniciativa d’acompanyament a la
criança programa gairebé deu
activitats del gener al març. En
les seves tres línies d’actuació ‒embarassades, famílies
i conferències‒, els serveis
socials, educatius, de salut i de
lleure de la ciutat han organitzat un seguit d’activitats per
treballar els vincles familiars.
La iniciativa està impulsada
per la Biblioteca Sebastià Juan
Arbó i el Servei d’Intervenció
Socioeducatiu 03.
** LES DONES AMPOSTINES
protagonitzen l’agenda cultural del 2022. L’Ajuntament
recupera l’agenda en paper,
que no es produïa des del 2020
per la pandèmia.
** L’Ajuntament d’Amposta,
entre els 20 municipis de més
de 20.000 habitants de tot
l’Estat més sensibles amb la
gestió social de la covid. El
2020 va incrementar en un
25% els recursos destinats a
serveis socials.
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MÉS
NOTÍCIES
DELTEBRE
Al ple es va aprovar que
enguany s’iniciarà la primera
etapa de la canalització i bombeig del Préstamo. L’alcalde
de Deltebre, Lluís Soler, va
explicar que “aquest és un
dels plenaris més rellevants
de història de Deltebre ja que
ens permet donar solucions a
problemes històrics i estructurals del nostre municipi i en els
quals ja fa temps que estem
treballant incansablement”. La
resta de fases, amb les seves
corresponents etapes, es
realitzaran durant els vinents
anys de manera progressiva,
malgrat que des de l’Ajuntament de Deltebre es seguirà
cercant el cofinançament amb
administracions superiors per
minimitzar la durada de l’obra.
Per la seva banda, el representant del PSC Deltebre, Aleix
Ferré, va explicar que “aquesta actuació és una necessitat,
des de fa anys de manera que
estem parlant d’una acció que
necessitem urgentment. Tot
i això, dubtem del projecte i
per això ens abstindrem”. El
projecte es va aprovar amb els
vots favorables d’Enlairem, i
les abstencions del PSC i el vot
contrari d’ERC.

CAMARLES
L’Ajuntament ha finalitzat
l’arranjament dels camins
afectats per culpa de les
intenses pluges del passat
temporal amb formigó. L’actuació ha tingut un cost total de
12.000 euros.

baix ebre

DELTEBRE
Aquest 2022 s’iniciarà la primera etapa de la
canalització i bombeig del Préstamo
Després d’anys de reclamacions per part dels veïns i veïnes,
aquest any 2022 serà l’any de
l’inici de la canalització i bombeig del Préstamo i la transformació d’aquest desaigüe,
d’una longitud total del voltant
de 7km, en el futur Passeig
del Carrilet. Una actuació que
s’efectuarà en diferents fases,
i també en diferents etapes, a
causa de l’elevat cost econòmic que suposa per a l’Ajuntament de Deltebre. De fet, es
tracta d’una inversió superior
als 10.000.000€, el que suposa,
per a exemplificar-ho, un 50%
del pressupost del consistori. El
projecte consisteix en 2 fases,

amb diferents etapes. Al 2022
s’efectuarà la primera etapa de
la primera fase, una inversió de
2.500.000€ que ha de permetre canalitzar prop d’un 1km del
desaigüe en el tram comprès
entre l’àrea de servei Bon Àrea i
el Camp Nou, on s’ubica la zona
més baixa del municipi i on els
efectes dels temporals causen inundacions més rellevants
als habitatges, vies públiques i
equipaments del voltant.
La canalització del Préstamo,
que es realitzarà amb un sistema de diferents bombaments
hidràulics, permetrà minimitzar
inundacions, com també sectoritzar el desaigüe i evitar els

Enllumenat LED al Pavelló
d’Esports de l’Aldea

Amb motiu de prioritzar l’estalvi energètic al poble de
l’Aldea, la regidoria d’Acció
Esportiva de l’ajuntament ha
iniciat el canvi de l’enllumenat
actual del pavelló a tecnologia

LED. Una actuació que es realitzarà per fases, i que millorarà notablement la il·luminació
d’aquest equipament i repercutirà amb un estalvi energètic
notable.

problemes de salubritat. Cal esmentar, però, que fins al final de
tota l’obra no es notaran la totalitat d’aquestes millores tot i que
en l’etapa a executar el 2022
l’avenç serà molt important.

Inversió superior als
10.000.000 euros

L’Ampolla instal·la un parc
infantil al passeig de l’Arenal

L’Ajuntament de l’Ampolla ha
instal·lat aquest Nadal un parc
infantil al passeig de l’Arenal,
concretament davant de l’estàtua del Papa Adrià VI. Els jocs
infantils que s’han posat segueixen l’estètica de l’entorn,
així doncs, la fusta és el principal material i el tobogan i els
balancins de molles representen elements marins com un
vaixell o peixos pallasso.

“Les característiques de l’espai
són idònies per a un petit parc
infantil, perquè és un lloc molt
concorregut tant pel veïnat del
municipi com pels turistes, i
ara aquest espai de joc serà un
atractiu més del passeig”, explica Meritxell Faiges, regidora de Turisme. La compra i la
instal·lació han suposat una inversió de 12.300 euros, a càrrec del consistori municipal.

Xavier Faura és elegit president del COPATE
després de la renúncia de Joan Alginet
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre i regidor
a l’Ajuntament de Tortosa, Xavier Faura, fou elegit president
del Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de
l’Ebre (COPATE) després que
el fins ara president, Joan Alginet, va presentar la renúncia
al càrrec en la junta general
extraordinària. Faura va obtenir la confiança dels actuals
socis de govern al COPATE,

Movem Terres de l’Ebre i PSC,
mentre que Junts per Catalunya hi va votar en contra. Pel
que fa a les vicepresidències
de l’ens, es mantenen. Joan
Alginet va renunciar a la presidència del COPATE després
que el passat mes de novembre va ser nomenat president
del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). La junta general
extraordinària també va aprovar el compte general.

anunci
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MÉS
NOTÍCIES
L’ALDEA
El Seprona de la Guàrdia Civil
investiga un veí de l’Aldea com
a suposat autor d’un delicte de
maltractament animal. Agents
del cos van descobrir l’estiu
passat en una finca propietat de
l’home prop d’una vintena de
gossos de caça que es trobaven
en “condicions insalubres”. El
propietari es va comprometre
llavors amb el Seprona a resoldre aquestes deficiències però
després d’una inspecció fa uns
dies, els agents van comprovar
que seguien en la mateix situació i, fins i tot, en faltava algun.
Davant d’aquesta constatació,
el Seprona va citar a declarar el
propietari com a investigat per
un suposat delicte de maltractament animal.

BENIFALLET
La Biblioteca de Benifallet fou
l’escenari de la presentació-conversa entre Begonya Ferré i
Miquel Esteve a partir de l’obra
d’aquest darrer “El misteri
d’Arthur Rimbaud”. A la presentació, també hi va intervenir
Abril Borràs Ferré llegint un
fragment de l’obra.
L’alcadessa, Mercè Pedret, va
agrair a Esteve la seva participació en les XXX Jornades
Culturals i a Ferré la seva tasca
continuada al capdavant del
Club de Lectura de Benifallet.

TIVENYS
L‘Ajuntament ha comunicat
que, malauradament i veient
la situació d’incidència de
casos positius al nostre poble
i l’augment de les últimes setmanes, “ens veiem obligats, per
responsabilitat, a suspendre les
festes majors de Sant Antoni,
les nostres festes d’hivern.
Aquesta decisió ha estat
comunicada a les associacions
i entitats a qui com sempre
agraïm el treball i la predisposició per seguir treballant
per Tivenys. Sant Antoni són
les festes d’hivern que volem
consolidar i és per això que
treballarem per fer-les possibles
el proper 2023”.

baix ebre

ROQUETES
El jove mort aquest dimarts a la nit va
rebre dues ganivetades a l’esquena
El jove que va morir a Roquetes
aquest dimarts a la nit presentava dos ferides d’arma blanca
a l’esquena, segons han confirmat fonts pròximes al cas. La
víctima, de 26 anys, va aparèixer encara amb vida al carrer
de Sant Roc després de precipitar-se des del pis on es trobava.
Els efectius del SEM que el van
atendre no van poder fer res per
salvar-lo. Segons han confirmat
diverses veïnes, un grup d’entre 15 i 20 persones va irrompre
poc abans de les deu de la nit
apedregant la façana principal
al carrer Sant Ramon i esbotzant
la porta per accedir a l’immoble.
Haurien agredit la víctima, que
ocupava la casa –propietat d’un
banc- amb altres companys.
Un d’ells va saltar també per la
finestra i va aconseguir avisar la
policia local.

Els Mossos d’Esquadra han obert
ja una investigació per determinar el possible autor o autors de
la mort. El jutge ha imposat el
secret de les actuacions. L’autòpsia haurà de confirmar, precisament, que la víctima va morir com a conseqüència de les
ganivetades rebudes abans de
caure del pis, com així creuen
els investigadors. Diverses fonts
han precisat que, en el moment
de ser trobat al carrer, presentava encara clavada l’arma blanca a l’esquena i que en cap cas
hauria mort com a conseqüència de la caiguda. De fet, tot i
que inicialment s’ha apuntat
que l’home s’hauria precipitat
d’un tercer pis, altres fonts pròximes al cas han indicant que la
mateixa víctima, juntament amb
un o dos joves més, habitaven
el primer pis d’un edifici ocupat,

Pena de 600 euros i 16 mesos
sense conduir per un camioner
que circulava ebri per l’AP-7
El jutjat de guàrdia de Tortosa
ha imposat una pena de 600
euros de multa i setze mesos
sense poder conduir a un camioner que circulava ebri per
l’AP-7. Els Mossos el van arrestar per un presumpte delicte contra la seguretat vial i
conducció sota els efectes de
l’alcohol.
L’home haurà de pagar la multa a raó de cinc euros diaris
durant quatre mesos. Els fets
van passar aquest dissabte a

la nit quan un altre conductor
va alertar el 112 en veure un
camió que feia ziga-zagues a
l’alçada d’Ulldecona.
Els policies el van localitzar a
l’àrea de servei del Baix Ebre
(l’Aldea) i en fer-li la prova d’alcoholèmia va donar 0,93 mg/l,
quan el límit per a conductors
professionals és de 0,15 mg/l.
Els agents el van detenir.
Segons el testimoni, l’home
portava deu quilòmetres conduint de manera temerària.

propietat d’una entitat financera. Un dels acompanyants va
aconseguir fugir saltant també
per la finestra i, tot i trencar-se
el turmell, va aconseguir avisar
la policia local, que al seu torn
va alertar el SEM i els Mossos.
Fonts coneixedores del cas
apunten, però, la gran dificultat
de la investigació davant l’elevat
nombre de persones que hi podrien estar implicades i les circumstàncies que envolten els
fets. La motivació encara no és

clara però no es descarta que
l’acció pugui respondre a una
venjança o una represàlia col·
lectiva. ACN

Un grup d’entre 15 i 20
persones va entrar per
la força a l’immoble,
que estava ocupat
per la víctima i altres
homes

Comunicat de l’Ajuntament
del Perelló
L’Ajuntament del Perelló va
informar que fa setmanes que
està treballant amb les Festes
Majors de Sant Antoni 2022.
“Estem en un període amb
mesures vigents en les que el
govern de la Generalitat, davant de la situació epidemiològica, aconsella augmentar
les restriccions per fer front
a l’augment exponencial de
casos positius de Covid-19.
Probablement passades estes
dates, els casos aniran en augment arreu, i des de l’Ajuntament s’ha estat esperant fins
a darrera hora abans de pren-

dre una decisió. Podem informa-vos que Sant Antoni com
voldríem, no el podrem fer.
Mirarem de mantenir alguns
actes exteriors i a l’aire lliure
si les mesures del moment així
ens ho permeten. Entenem
totes les posicions però és
un tema de responsabilitat en
temps de pandèmia. Per tant,
us avancem que al bon temps,
del 22 al 27 de juny, tenim
previst poder fer els dies que
ara no podem celebrar, on tot
serà exterior i no haurem d’estar moltes persones en espais
tancats”.

L’Aldea renova part de la xarxa d’abastament d’aigua
per millorar el seu rendiment
L’Ajuntament de l’Aldea ha
informat que, fruit de la
sectorització de la xarxa
d’abastament d’aigua engegada al 2020, s’ha començat a visualitzar els primers
resultats, concretament s’ha
detectat un subtram ubicat
al carrer Sant Edmund, on el
nivell de fuites de la canonada és més alt del normal.
Per aquest fet, s’ha procedit
a substituir una canonada

de 78 m.l. per una nova canonada de polietilè.
D’aquesta manera, es vol
aconseguir millorar el rendiment de la xarxa any rere any.
En la mateixa línia, a primers
d’any es començarà a substituir 400 ml de canonada de
fibrociment per una de polietilè, dintre de l’obra d’urbanització del tram 2 de l’av.
Catalunya.
Xavier Royo, Alcalde de

L’Aldea ha manifestat que
“l’aposta del nostre govern,
no només és millorar la imatge del nostre poble sinó
també anar renovant i optimitzant els serveis, estem
treballant amb AGBAR d’una
manera molt exhaustiva per
tal de donar cada vegada
més, un millor servei a la ciutadania i el més important un
estalvi en el consum de l’aigua”.

montsià
MÉS
NOTÍCIES
LA RÀPITA
L’Ajuntament de la Ràpita
ha incorporat nous vehicles
100% elèctrics per al manteniment i la conservació de les
infraestructures públiques.
Amb aquesta adquisició, són
tres els vehicles nous amb què
compta la brigada municipal
per dur a terme la seva feina,
dos dels quals es reposen en
retirar-se dos dels vehicles
que utilitzaven, i l’altre s’incorpora davant la necessitat
de tenir més furgonetes per
poder prestar el servei adient.

ALCANAR
L’Ajuntament d’Alcanar i
la Comissió de Sant Antoni
han acordat suspendre la
Festivitat de Sant Antoni
2022, després de fer diferents
valoracions conjuntament,
ja que la naturalesa de l’acte
i la seua preparació prèvia
són incompatibles amb les
mesures sanitàries i de
protecció que cal seguir per a
fer front a la sisena onada de
covid-19. Davant la previsió de
les dates epidemiològiques de
les pròximes setmanes i per la
impossibilitat de portar a terme els assajos d’una manera
segura (respectant la distància
de seguretat), el consistori i la
Comissió han decidit anul·lar
la festa per tal d’evitar la
propagació del virus.

”CAP NEN SENSE
CARAMELS”
Per segon any consecutiu, la
campanya ‘Cap infant sense
caramels’ es veu afectada per
la pandèmia. Aquesta iniciativa, impulsada per l’Associació
Celíacs de Catalunya des de
l’any 2009 i que està adreçada
a tots els ajuntaments del territori, pretén que, els 50.000
infants que pateixen celiaquia
a Catalunya (el 60% de la
població celíaca són infants),
puguin gaudir, com la resta,
d’una festa tan entranyable
per a ells com és la cavalcada
de Reis. L’Ajuntament d’Alcanar s’adhereix novament a la
campanya.
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LA RÀPITA
El pressupost per a l’any 2022, aprovat pel
plenari municipal, arriba a 13,3 milions d’euros
El plenari de l’Ajuntament de
la Ràpita va aprovar, reunit en
la sessió ordinària del mes de
desembre, el projecte de pressupost per a l’any 2022, el qual
ascendeix a 13.300.370 €, un
6’64% més respecte del pressupost de l’any 2021. El pressupost municipal va comptar amb
els vots favorables d’ERC i la regidora no adscrita i els vots en
contra de JxCAT, mR i PSC.
El pressupost d’enguany contempla un augment de més de
828.000 euros, causat per l’increment de la participació en
els tributs de l’Estat i de la Generalitat cap als ajuntaments i per
la previsió de l’increment d’activitat econòmica. D’altra banda,
les inversions de l’any 2022, licitades i adjudicades enguany, se
centren en la reforma de la piscina municipal (900.000 €), la

remodelació de l’antic edifici de
la Duana en el centre d’economia blava de les Terres de l’Ebre
(500.000 €) i la millora de la via
pública i eliminació de barreres
arquitectòniques (600.000 €).
El regidor d’ERC, Albert Salvadó,
va defensar que “és un pressupost que ens permet donar resposta a les necessitats dels rapitencs i rapitenques, a la vegada
que garanteix rigor en la gestió
pressupostària, mantenint l’esforç de contenció de la despesa
corrent i l’amortització de més
de 500.000 euros de préstec”.
Per contra, la portaveu de JxCAT, Helena Queral, va justificar
el vot en contra del seu grup
perquè “el govern municipal no
necessiteu el nostre suport, de
cara a futurs exercicis voldríem
disposar de la informació amb
més temps per poder fer una

Finalitzen les obres
d’ampliació i millora de l’antic
escorxador d’Alcanar
L’Ajuntament d’Alcanar ha finalitzat les obres d’ampliació,
reforma i millora de l’edifici
de l’antic escorxador, que alberga la seu de l’Agrupació
Municipal Canareva (AMC). El
projecte es va adjudicar el mes
d’abril d’enguany a la mercantil Moiras Serviobra, SL, per un
import de 95.232,51 euros (IVA
inclòs). L’obra ha rebut una
subvenció de 30.000 euros de
la Diputació. La resta ha estat
finançada per l’Ajuntament.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
destaca que “aquesta actuació, juntament amb les obres
de reforma de l’EMMA i de
creació del conservatori, la
construcció del nou auditori
i l’impuls del grau de Discjòquei i So, són els passos per a
assolir aquest model de poble
que defensemen el nostre pla
de govern, basat en la cultura
i la música com a motors de
desenvolupament social i econòmic”.

anàlisi més acurada”. Per la seva
part, el portaveu de mR, Pedro
Hernández, qui ha fet un repàs
a les inversions que ha fet el
govern d’ERC des del 2015, ha
manifestat que “s’han elaborat
uns pressupostos on l’oposició
no ha estat cridada a participar”.
La portaveu del PSC, Rosa Anglès, es va sumar a la negativa
d’aprovar el pressupost perquè “són uns pressupostos que
augmenten amb relació a l’any
2021 i pensem que no hi ha cap

iniciativa important”. En canvi,
la regidora no adscrita, Francina
Molina, va mostrar el seu suport
al pressupost perquè “és molt
coherent” i sobretot, perquè
“segueix apostant pels temes
socials que són importants”.

El pressupost
contempla un
augment de més de
828.000 euros

Consell Comarcal
del Montsià
Tasques de manteniment i neteja de camins, aquestes són
algunes de les accions que
duran a terme les cinc persones que s’han contractat
a través del Pla d’Ocupació
2021 del Consell Comarcal del
Montsià finançat per la Diputació de Tarragona.
Són un capatàs i quatre peons que durant els sis mesos
que dura el pla donaran suport
supramunicipal en tasques de
condicionament a sis ajuntaments de la comarca: Alcanar,
Freginals, la Galera, la Ràpita,

Santa Bàrbara i Sant Jaume
d’Enveja.
Donada la diversitat dels entorns comarcals, tant urbans
com naturals, les tasques a
desenvolupar tindran un caràcter polivalent adequant-se
a les necessitats de cada ajuntament.
Aquest Pla és possible gràcies
al conveni entre la Diputació
Tarragona i l’ens comarcal del
projecte ocupacional “condicionament d’entorns naturals
o urbans per tal de fomentar
l’ocupació”.

Amposta recupera un tram de la Via Verda amb els
pressupostos participatius
L’Ajuntament d’Amposta ha
recuperat un tram de la Via
Verda amb els pressupostos
participatius.
La secció forma part de
l’ampliació de la Val de
Zafán, que executarà la Diputació de Tarragona amb
una subvenció de 5 MEUR
dels Next Generation i que
enllaçarà l’actual Via Verda
des de Tortosa fins a la Ràpita. Com el tren no hi va

arribar a passar mai, la infraestructura de la Val de Zafan
a Amposta es va convertir en
un abocador il·legal de brossa. Recuperar-la va ser una
proposta de l’entitat Viure en
Bici de la ciutat i per fer-ho
ha calgut retirar més de 500
tones de runa i deixalles, una
actuació que fa un any semblava gairebé impossible. De
la partida de 150.000 euros
se n’ha gastat la meitat. (ACN)
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ALCANAR

S. BÀRBARA

L’Ajuntament suspèn la taxa per obrir establiments
i activitats, per segon any consecutiu

S’aproven els
pressupostos

El plenari de l’Ajuntament d’Alcanar va acordar modificar l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per llicència d’obertura
d’establiments i activitats perquè
quedi suspesa l’any que ve, com
ja ha passat aquest 2021.
Tots els grups municipals, ex-

cepte la CUP, hi van votar a favor.
Totes les activitats que s’emprenguin en 2022 estaran
exemptes de pagar la quota tributària de la taxa regulada en
aquesta ordenança fiscal.
El consistori no descarta tornar

SANT JAUME ULLDECONA
Premis
Concursos
nadalencs
L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja va organitzar els
Premis Concursos Nadalencs.
S’ha valorat i agraït “a les més
de 20 persones que heu participat, i també per ambientar
les xarxes socials d’esperit nadalenc”.
Pel que fa als Arbres de Nadal interiors la guanyadora ha
estat Tere Esquinas. I pel que
respecta als Pessebres, el premi ha estat Felicidad Morales
“Enhorabona a les premiades.
A partir de dilluns, 10 de gener,
podeu passar a recollir el premi per l’Ajuntament”.

Restauració
de la Creu
de Terme de
l’Ermita
Les restauradores Olga Schmid
i Marina Ramisa, amb el suport
de treballadors de la Brigada Municipal de l’Ajuntament
d’Ulldecona, van instal·lar fa
unes setmanes el capitell i la
creu de terme situada a l’Ermita de la Pietat, un cop acabats
els treballs fets al Centre de
Restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya. Conclouen així les feines
realitzades per a restaurar el
capitell, esquerdat des de l’any
1969 per la col·locació d’una
creu metàl·lica. Aquesta creu
o peiró era una de les 4 creus
de terme que hi havia col·locades des d’època medieval
a cada portal de les antigues
muralles de la vila, concretament aquesta estava situada al
portal de Tortosa, al costat de
l’Església del Roser.

a prorrogar-ho “si les circumstàncies ho requereixen”.
El consistori del municipi del
Montsià ha manifestat que vol
incentivar l’emprenedoria després dels aiguats de l’1 de setembre i del context de pandèmia.

El consistori vol incentivar
l’emprenedoria després
dels aiguats de l’1 de
setembre i el context
pandèmic

GODALL

LA SÉNIA

Enderroc
carrer 1a Vila
Llarga

Arranjament
del parc
infantil de la
Colònia Europa

L’Ajuntament de Godall ha informat que aquest dimarts, dia
4 de gener de 2022 ha començat la primera fase d’enderroc al
Carrer 1a Vila Llarga.
L’Ajuntament godallenc ha previst fer dues actuacions: “Es realitza aquest assolament, i es
col.locarà un poste amb tot el
cablejat de la llum. Ara ja, tenint
l’aprovació de la modificació
urbanística, es continuaran els
enderrocs dels edificis danyats
del Carrer 1a Vila Llarga i Carrer
Nord”.

El departament d’urbanisme
informa que s’han executat les
obres d’arranjament del parc
infantil de la Colònia Europa.
En les operacions realitzades
cal destacar la construcció de
murs perimetrals per a anivellar el parc. Aquests murs
són de la mateixa tipologia i
dimensions que tota la zona
verda adjacent, donant una
uniformitat a tot el conjunt.
Una altra actuació ha estat
l’anivellament del parc infantil,
donant un major uniformitat al
mateix i possibilitant una zona
de jocs segura.
I finalment, el parc s’ha equipat
amb il·luminació tipus LED.
L’Ajuntament ha comunicat
que l’actuació ha tingut un
pressupost de 12.000 euros
que ha estat finançat amb fons
propis del consistori.

El pressupost municipal per
a l’exercici 2022 fou el tema
més important que va tractar-se al ple extraordinari del
dia 23 de desembre. L’equip
de govern de Junts X Santa
Bàrbara, va comptar amb el
suport dels dos regidors no
adscrits i un regidor de MAP,
donat que la regidora no va
poder assistir al ple. Els vots
en contra foren els d’ERC i
PSC. L’alcalde va explicar a La
Plana Ràdio que presentaven
un pressupost continuista
amb pocs canvis respecte als
anteriors. La Principal novetat es troba al capítol 6 de
les inversions on s’inclou la
fase 5é de l’edifici de l’ajuntament per deixar acabada
la planta baixa i poder fer el
trasllat a les oficines municipals després de 8 anys. Ollés
explicava que entén que per
l’oposició no siga una obra
de les més importants, però
argumentava que ”des del
2014 que es repeteix l’argument i s’ha fet passar davant
obres com la remodelació de
l’Smartcentre, l’hotel d’entitats, els carrers que s’han
arranjat... L’any 2022 ja toca
que acabem la fase cinquena
i puguem recuperar la funcionalitat de l’edifici”.
El pressupost ascendeix a
3.636.400,00 €, el que suposa
un increment del 4,12% respecte de l’aprovat inicialment
el 2021.
A la partida dedicada a inversions, destaca una obra
principal, que és la Fase V de
la rehabilitació de l’edifici de
l’ajuntament, i que consistirà bàsicament a completar
la planta baixa per tal que les
oficines municipals puguen
retornar al lloc que les hi
pertoca després de més de 8
anys situades de manera provisional a l’edifici del Mercat.
Aquesta obra va ser el principal punt de discordança en
el debat previ a la votació del
pressupost, ja que els portaveus d’ERC i PSC consideren
que al poble hi ha assumptes més importants, mentre
que l’alcalde, Antonio Ollés,
va defensar la importància de
completar aquesta obra, donades les mancances per falta
d’espai existent a les oficines
actuals, i per tal de donar un
millor servei als ciutadans.
(Notícia de La Plana Ràdio)

ribera/terra alta
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RIBERA D’EBRE

FLIX

MÓRA D’EBRE

El Consell Comarcal
aprova el pressupost

El nou CAP del municipi,
més a prop

Procés
selectiu de
4 places
de Guàrdia
Municipal

El ple del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre va aprovar
el pressupost comarcal per al
2022. Es tracta d’un pressupost
continuista de 6.646.000 € dividit en quatre àrees principals.
Una mica més de la meitat de la
xifra estarà destinada als serveis

“Es tracta d’un
pressupost continuista
de 6.646.000 euros”

a les persones (serveis socials,
gent gran, beques de transport
escolar, etc.). La partida de promoció econòmica (indústria,
comerç, ocupació, etc.) puja
fins als 746.000 €; i els diners
destinats al territori (urbanisme,
suport als ajuntaments, etc.) a
1.450.000 €. La resta de pressupost estarà destinat a despeses de funcionament. El pressupost s’ha aprovat per majoria
(ERC-AM, Junts i Agrupació de
lectors) amb l’abstenció del
PSC-Candidatura de Progrés i
la Federació d’Independents de
Catalunya.

TERRA ALTA

VINEBRE

Projecte
Autoestima
Rural

Construcció
d’una planta
fotovoltaica

L’Oficina Jove de la Terra Alta,
una de les comarques que
més pateix el despoblament i
la fuga de talents, ha creat un
catàleg virtual d’artistes terraltins.
És una de les novetats del projecte Autoestima Rural, que
pretén fer valdre la qualitat de
vida dels territoris rurals, desmuntar l’imaginari col·lectiu
dels pobles buits i sense vida,
i trencar amb l’estereotip de
territoris petits d’on el jovent i
el talent hi fuig.
El catàleg, batejat com a Terranyina, és l’espai on s’agrupen, de moment, una desena
d’artistes i creadors de la Terra
Alta per donar-los visibilitat i
generar iniciatives conjuntes.
També s’ha editat un calendari de 2022 amb fotografies del
jovent d’un concurs celebrat a
Instagram.

La Generalitat ha iniciat el procés de licitació de les obres
per construir una planta fotovoltaica per al bombament
de la comunitat de regants de
les Planes i Aixalelles, als termes municipals de Flix, Ascó
i Vinebre. L’obra té un import
inicial previst de 383.120 euros
(IVA inclòs), dels quals, la Comunitat de regants n’aportarà el 20%, d’acord amb la Llei
d’aigües catalana. El projecte,
amb una potència instal·lada
de 215,28 kW, permetrà subministrar l’energia elèctrica
necessària per al bombament
d’aigua des del riu Ebre fins
a la seva bassa de regulació i
vendre l’energia excedentària.
Això ha de permetre reduir els
costos de l’electricitat, un dels
factors que limita la viabilitat
econòmica dels regadius. ACN

L’Ajuntament de Flix ha iniciat
el procés d’expropiació forçosa d’uns terrenys propietat del
bisbat de Tortosa per poder
construir el nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de la població. Després de descartar amb
el Departament de Salut la reforma de les actuals instal·lacions, el govern municipal va
optar per situar el nou CAP en
una zona més cèntrica del nucli
urbà, aprofitant l’espai destinat
a equipaments que ocupen els
dos immobles disponibles de
titularitat municipal i el solar
contigu de propietat eclesiàstica. La negativa dels gestors

L’alcalde lamenta
que els gestors de la
diòcesi no hagin volgut
negociar ni escoltar cap
oferta de compra
dels terrenys

HORTA

diocesans a escoltar cap oferta,
segons ha lamentat l’alcalde,
Francesc Barbero, ha acabat
precipitant el procediment. El
bisbat ha declinat pronunciar-se al respecte. El ple del 27
de desembre passat va aprovar per unanimitat l’expedient
d’expropiació forçosa de dos
propietats del bisbat que es posaran a disposició del Departament de Salut perquè iniciï la
redacció del projecte. El Servei
d’Expropiacions de la Diputació de Tarragona s’encarregarà
d’executar el procediment. Segons Barbero, el consistori ha
hagut d’optar per aquesta via
davant del “carreró sense sortida” en que s’havia convertit l’intent d’obrir negociacions per la
compra dels terrenys, en marxa
des del març passat, amb els
responsables diocesans.
La construcció del nou CAP en
aquest espai ha de permetre
aproximar l’equipament al centre de la població.
(ACN)

BATEA

Reparació del
Suspensió
túnel de la
de les festes
carretera entre
d’hivern
Horta i Prat de
Comte
Les obres del fals túnel de la
carretera T-333, entre Horta
i Prat de Comte començaran
aviat i duraran uns noranta dies.
Després de mesos d’anàlisi per
detectar els problemes que patia el túnel, s’ha decidit reforçar
amb injeccions de formigó la
paret de la banda de la muntanya, que hauria cedit per pressió de moviments de terres, i
també col·locar una estructura
metàl·lica al túnel per evitar noves fissures. S’han fet ja els treballs preparatoris i la definició
del projecte. Juntament amb el
desviament provisional per on
se circula des del juliol, l’obra
tindrà un cost de 2,3 MEUR. La
carretera es va haver de tallar
tot al juny quan es van detectar
les escletxes a la infraestructura.

Degut a la situació actual que
estem vivint per la pandèmia
i l’increment de casos, la junta de la Germandat va decidir
“ajornar les fires fins a nou avís.
Esperem poder tornar a celebrar les festes al nostre centre
cultural el més aviat possible
i amb la màxima normalitat.
Gràcies per la comprensió”.
Les festes d’hivern havien de
celebrar-se des de dimecres i
fins avui divendres.

L’Ajuntament de Móra d’Ebre
informa que s’han aprovat les
bases i la convocatòria per cobrir 4 places de guàrdia municipal d’aquest Ajuntament,
mitjançant el sistema de concurs-oposició, torn lliure.
El termini per presentar les
sol·licituds es va obrir dimarts
i finalitza als vint dies naturals
comptats a partir de l’endemà
de la darrera publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i/o Butlletí Oficial
de l’Estat, de l’extracte de la
convocatòria.

GANDESA
Concurs
de Balcons
Engalanats
L’Ajuntament de Gandesa
ha valorat i agraït “a totes i a
tots els qui heu participat en
la segona edició del concurs
de Balcons Engalanats. Amb
la vostra participació i creativitat donem vida al nostre
municipi”.
Llistat de premiats.
1r Premi:
Maite Garde
Av. Valencia
2n Premi:
Sandra L. Gallardo
C. Carnisseries
3r Premi:
Liliana Yepes
Rambla Democràcia
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a dos anys, el fotògraf
Santi Martorell, va iniciar
un reportatge documental
amb una sèrie d’imatges
que ens mostren diferents
moments viscuts durant el
confinament. Tortosa davant
el coronavirus és un treball
en equip amb l’Aguaita.
cat que consta de més de
200 fotografies dividides en
sis capítols i que ha estat
seleccionat d’entre un total de
vint treballs, com a finalista
del VII Premi Terres de l’Ebre
de Periodisme, juntament
amb “Efemèrides” D’Enric
Algueró i el documental “L’illa
dels bous” de la productora
Films Nòmades.
Sortir al carrer en ple confinament una bogeria, no
creu?
Sí, realment va ser una bogeria
però també una experiència
molt intensa com a persona i
com a fotògraf. D’un dia per
l’altre ens vam quedar tots tancats a casa intentant assimilar
la nova i dura realitat, i el fet de
poder viure en primera persona el que estava passant fora
va ser increïble i arriscat perquè
en aquells moments no es sabia gran cosa del virus i tot ens
venia de nou. Captar imatges i
opinions, neguits i patiments,
mancances i incerteses va ser
tot un privilegi i a la vegada un
risc per la incertesa del moment
i la certesa d’allò que estava veient. Aquella realitat l’havia de
transmetre com fos, amb realisme, però també amb humilitat,
perquè hi va haver de tot, des
de la cruesa fins a l’esperança i
optimisme.
Quin era el seu objectiu?
Documentar el que estava
passant. No podia ser que una
cosa tan inaudita no s’estigués
cobrint fotogràficament com
ja es feia en altres ciutats. Calia testimoniar-ho encara que
fos a nivell local. Vaig posar-me
en contacte amb l’Aguaita.cat i
els vaig preguntar si algú estava
fent un reportatge fotogràfic de
la situació en profunditat, i da-

SANTI MARTORELL
EL CORONAVIRUS
EN IMATGES
vant la resposta negativa i del
meu oferiment, de seguida em
van donar tot el suport necessari i em van facilitar moltíssim
la feina.
I la cosa es va anar engrescant.
Sí, de la primera conversa en la
que inicialment es va parlar de
documentar la ciutat buida i
sense activitat, es va anar passant a un llistat cada cop més
gran que va acabar cobrint el
testimoni gràfic de molts àmbits
de la ciutat. Això finalment es va
convertir en un arxiu fotogràfic
de més de 6000 fotos, de les
quals en vaig seleccionar unes
3500 i se’n van publicar un mica
més de 200 en sis capítols.

Unes imatges que ens ajudaran a no oblidar els diferents
moments que hem passat.
Sí, des de les urgències de l’hospital, on en cada box es lluitava
desesperadament entre la vida i
la mort, passant per testimoniar
el compromís social del voluntariat que cosia mascaretes per
suplir les mancances de material de protecció, i l’endemà, anar
al tanatori davant la crua realitat
de la incineració d’una víctima
del coronavirus sense cap familiar present. I a continuació
passar a documentar la solidaritat d’empreses de La Sénia que
van unir esforços per aconseguir fabricar i distribuir gratuïtament, per tot l’estat Espanyol,
campanes d’intubació de meta-

crilat per a evitar contagis entre
el col·lectiu mèdic. Jo mateix
vaig transportar una d’aquestes
campanes a l’hospital Verge de
la Cinta de Tortosa, són imatges
per no oblidar!
Alguna cosa més que vol
compartir?
Sí, hi ha una part d’aquesta història que voldria compartir pel
meravellós que em va semblar.
Alguns dels familiars o dels
mateixos protagonistes de les
fotos que es van publicar, em
van contactar per donar-me les
gràcies per haver estat escollits
per al reportatge. Que bonic va
ser posar a gent normalment
anònima a primera línia de la
notícia.

Entenc que li serà difícil escollir d’entre les 6000 fotografies unes quantes imatges
per resumir aquells moments...

«AQUELLA REALITAT
L’HAVIA DE
TRANSMETRE COM
FOS, AMB REALISME,
PERÒ TAMBÉ AMB
HUMILITAT, PERQUÈ
HI VA HAVER DE TOT,
DES DE LA CRUESA
FINS A L’ESPERANÇA I
OPTIMISME»

“Per mi, la imatge més potent de
tot el reportatge.
Aquesta cara amb les marques
deixades per les hores amb les
proteccions posades, la suor, el
somriure i la mirada de la persona
que hi ha al fons explica per si sola
la labor heroica
del col·lectiu sanitari.
No he pogut parlar amb ella, però
podria escriure fulls i fulls de tot
el que vaig pensar veient com
treballava. La meva admiració
més profunda per la feina,
per la persona i per tot el que
representa”

“Residència L’Onada. Avui, un búnquer per
tal d’evitar l’entrada del virus.
Les mesures de prevenció són molt
estrictes. Podeu imaginar que havent
entrat per tot arreu he hagut de seguir
protocols de desinfecció, i molta cura
per tal de no contagiar ni ser contagiat.
Però enlloc com a L’Onada. Faig moltes
fotos als avis i àvies, al personal, però
ja al final, quan sóc fora, veig a una àvia
acompanyada per una treballadora a la
terrassa del segon pis que en veure als
seus familiars que la vénen a visitar des
del carrer, arrenca a plorar i saluda amb la
mà. Per sort, he fet cas d’un dels consells
fotogràfics més bàsics: no guardar la
càmera fins que no has marxat del lloc.
Clic.”

Càmer
aplaud
veig p
esper
fotos: c
que p
del vis

evista

“Segon dia que caminava pels carrers de Tortosa.
ra en mà, 20:00. Es trenca el silenci i arreu comencen els
diments d’agraïment al col·lectiu sanitari. Aixeco el cap i
parells de mans que surten als balcons. Aixeco la càmera,
ro el moment que es mouen sincronitzadament, i faig 5
clic, clic, clic, clic, clic. Em quedo amb la tercera, moment
piquen conjuntament les parells de mans. Aparto la cara
sor, i sento l’aplaudiment agraït i sincer arreu de la ciutat.
I se’m posa la pell de gallina...”
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“Estic al CAP. Faig fotos del que va passant durant el matí.
M’apropo a la persona que veieu a la foto i xerrem un ratet. Li
pregunto coses, i en un moment determinat em diu: “és que no
saps quin serà el dia que t’emportaràs el bitxo a casa.
I tots tenim família...”
Just quan acaba de dir la frase, es gira cap a l’entrada, agafa la
botella d’hidrogel, se’n posa als guants i comença a fregar-se les
mans. La llum que entra del carrer Il·lumina i destaca les seues mans.
Clic. Allí, mirant a l’infinit, frega que fregaràs mecànicament els
guants humits d’hidrogel. Quasi es pot endevinar el seu pensament:
Que no sigui avui...”
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“Este dia el defineixo com un parèntesi d’optimisme i alegria
enmig de tant caos. Estic a la clínica Terres de l’Ebre, totalment
reconvertida en temps rècord en centre de maternitat. Em
deixen fotografiar dintre del quiròfan mentre estan fent una
cesària. A la imatge, la mare, feliç amb la seva criatura, mentre
a l’altra banda de la tela blava, a la dreta de la imatge, un equip
de cirurgians està cosint el seu ventre. Torno a mirar la criatura,
i es posa un dit a la boca, l’altre a l’ull i l’altre apuntant ben
amunt. M’està dient clarament: Aquí estic, endavant, la vida
continua, tot anirà bé!. Aixeco la càmera, clic, i penso:
avui és un dia bonic per ser fotògraf”

“Potser innecessàriament explícita,
però perfecta per ensenyar a
la gent aliena al món sanitari
la ingent quantitat de recursos
humans i tècnics (i econòmics)
destinats a tenir cura de la salut
de les persones”

“Sant Jordi. Segueix el confinament. No
poder celebrar este dia ens ha fet molt
mal. Es respira tristor a l’ambient. Vaig a la
floristeria Tost i a la llibreria la 2 de Viladrich a
fotografiar les portes tancades d’ambdós
establiments. Veig que a Viladrich hi ha
algú dins, i els demano si puc entrar. Tinc
al cap la foto de les piles de llibres amb la
reixa tancada feta des de dins la botiga.
Em deixen passar, i a la foto podeu veure
exactament això: els llibres, la reixa tancada...
i també la desesperació i la impotència del
comerç que pateix el tancament forçat,
les quantioses pèrdues econòmiques que el
confinament comporta i el desànim personal
que comporta. Darrere de qualsevol realitat,
de qualsevol àmbit, estan les persones. La
conversa i les cares dels propietaris de la
botiga em deixen ben tocat...”

“Ha començat el desconfinament, i la gent surt al carrer durant
les franges horàries establertes. Molta gent descobreix i
redescobreix els entorns propers que ofereix la ciutat i les
poques hores de llibertat. Avui fa bon dia, i els veïns passegen
per les vores de riu. La gent necessita estar a l’exterior,
al sol i a l’aire lliure. La millor medecina”

14

DIARI MÉS EBRE • divendres 7 de gener / 2022

MÉS
NOTÍCIES
JESÚS
El literat jesusenc Joan Cid i
Mulet va traspassar el 10 de
gener de 1982 a Ciutat de
Mèxic, víctima d’una llarga
malaltia. Consegüentment,
aquest any 2022 fa 40 anys
del traspàs d’un homenot de la
catalanitat i un entusiasta i heterogeni home de lletres. Per
commemorar l’efemèride literària s’organitzarà un acte en
dos indrets de Jesús diumenge
9 de gener: el cementeri i
l’avinguda Cid i Mulet. A la vegada, dilluns es promourà una
activitat per les xarxes socials
amb l’etiqueta #40cidimulet, al
costat de la qual es penjarà un
poema o un paràgraf en prosa
de la seua producció.

BÍTEM
La setmana passada es va
celebrar el ple extraordinari
de la junta veïnal de l’EMD
de manera telemàtica i es va
aprovar el pressupost per a
2022 amb 8 vots a favor (Junts,
PSC i Movem) i una abstenció
(ERC). “Un pressupost equilibrat d’ingressos i despeses per
un import de 451.349,76 € on
es tindran en compte, per una
banda, les partides necessàries
per al funcionament i manteniment dels serveis de l’EMD,
els ajuts a les entitats i les
diferents inversions previstes”.

DIPUTACIÓ
La Diputació ha aprovat concedir 747.936,36 euros a 67 entitats i fundacions de caràcter
social del Camp de Tarragona,
les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès per activitats realitzades al llarg del 2021 en favor
de les persones i els col·lectius
més vulnerables de la població.
Paral·lelament, i mitjançant
una línia d’ajuts de nova creació, es destinaran 199.996,24
euros més per a onze centres
especials de treball i empreses
d’inserció sociolaboral que
permetran que persones amb
necessitats especials o en risc
d’exclusió treballin millorant i
recuperant espais naturals de
la demarcació.

terres de l’ebre

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE
Reconeixement a Íngrid Roca per la seva
trajectòria professional en Humanització
Íngrid Roca, directora d’infermeria de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i docent al
Consorci de Salut de Catalunya, va rebre el passat mes de
desembre un reconeixement a
la seva trajectòria en el model
assistencial basat en la humanització.
Roca és una referent del model
d’Atenció Centrat en la Persona
i de la Contenció Zero. Des de
fa més de deu anys ha liderat
diferents projectes d’humanització per millorar l’atenció a les
persones mitjançant la formació, sensibilització i acompanyament en la implementació
de Bones Pràctiques centrades
en la persona i en les seves necessitats. L’objectiu d’aquest
model es basa a formar els
professionals per a empatitzar

amb les persones ateses i ser
capaços de posar-se al seu lloc
per atendre també el benestar
emocional i les necessitats psicoafectives i socials de la persona.
Per tant, una mirada integral
que a més de tractar la malaltia
també tracta la resta de necessitats.
Des que Íngrid Roca va entrar a
formar part de l’equip de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre,
el centre ha format més de cent
professionals per fomentar un
nou model assistencial basat en
la humanització de l’atenció. A
més ja s’ha constituït la comissió d’humanització a l’Hospital
de Móra d’Ebre.
Així doncs, l’Hospital Comarcal
aposta per treballar com a pilar
en el seu pla estratègic, la hu-

manització en totes les seves
línies d’atenció a les persones
ateses i als professionals i es
manté ferm en la seva aposta
per un canvi en el model assistencial del centre.

Ingrid Roca és la
directora d’infermeria
de l’Hospital Comarcal

Aprovat el pressupost municipal per a l’any 2022,
de l’Ajuntament de Campredó
El passat 27 de desembre va
ser aprovat el pressupost municipal per a l’any 2022 de
l’Ajuntament de Campredó.
El pressupost s’ajusta als ingressos previstos al nou conveni econòmic signat l’any
passat.
“No són els pressupostos
que voldríem per als campredonencs, ja que els millors
pressupostos serien els que
correspondrien a un municipi legítimament constituït.
Malgrat això, com a més destacable, per segon any con-

secutiu podem disposar de
recursos per a inversió directa, sense oblidar en cap moment els trets característics
dels exercicis anteriors: atenció a la ciutadania, millores en
manteniments, apartat cultural, aprofundiment educatiu,
i afers social. Tant des de l’alcaldia com des de les diferents
regidories estem molt satisfets
dels avenços que hem aconseguit els darrers anys en totes
les àrees”.
Les inversions més destacades
per a l’exercici 21/22 són:

-Urbanització del Carrer Solicrú, 1a fase.
-Dignificació de l’entrada a
Font de Quinto pel Canal de
l’esquerra.
-Àrea de lleure i passeig del lligallo del Raval del Pom i Font
de Quinto.
-Repavimentació i eixamplament del camí vell de Campredó-Tortosa, tram de Soldevila.
-Millores a la zona lúdica i esportiva i construcció de dos
pistes de pàdel.
-Redacció de projectes per als
anys que vindran: construcció

d’una passarel·la entre torres
templeres, reconstrucció de
la masia de la Torre de Font de
Quinto, urbanització del carrer Sant Lluís, instal·lació d’un
camp de gespa artificial, i diferents memòries tècniques per
la implantació de les energies renovables a l’espai públic
campredonenc.

José Maria Chavarría presenta la trilogia
de la seva obra “Cantiga de l’Era”
El músic i compositor tortosí José María Chavarría ha
recopilat veus i músiques de
rondalles del nostre territori
en la “Cantiga de l’Era”, que
va dedicar a la Mare de Déu
de la Cinta i que va estrenar
en un magnífic concert celebrat a la seva Reial Capella el
març de 2017 amb motiu de
l’Any Jubilar. Les peces que
configuraven aquesta creació, pensada per a piano midi

i acordió, estan inspirades en
l’evolució musical de les Terres
de l’Ebre, fruit de les diferents
cultures que han anat conformant les formes musicals populars. Chavarría, un virtuós de
l’acordió i del piano, presenta
ara una trilogia on desenvolupa parts i melodies de la Cantiga, sempre en homenatge a la
Cinta i les nostres terres. Així,
al Scherzo recorda als pobles
que van conviure a les nostres

comarques aportant costums
i modismes populars folklòrics abans Alfons X el Savi. El
Cant del Postulant és un veritable testimoni de les nostres
variants musicals de clara procedència gregoriana aportats
pels cants de cecs pontulants,
trobadors i joglars.I finalment,
la Jota Tortosina i coles d’influència des de Moreira i Monclús.
(foto Amador Gisbert)

terres de l’ebre
PRIMER EBRENC

A les Terres de l’Ebre, el primer ebrenc de l’any ha estat el Dani, fill
de la Sanaa i el Bouyad, i va nèixer a l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa a les 3.37 hores del dia 1, amb un pes de 4,165 quilos. Va ser
un part amb cesària i tots dos, mare i petit, es troben en bon estat de
salut (a la imatge).
D’altra banda, el primer nadó de l’any 2022 a Catalunya fou una nena
que es diu Alexa i és de Barcelona. La criatura va nèixer a les 00.00
hores en punt a l’Hospital de Sant Pau
FOTO: Departament de Salut.
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CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Conveni amb la Fundació Hàbitat 3
per crear un parc d’habitatge social
El ple del Consell Comarcal
del Baix Ebre va aprovar, amb
l’abstenció del grup comarcal
de Junts, la signatura d’un conveni amb la Fundació Hàbitat 3,
una entitat privada del tercer
sector, amb l’objectiu de crear
un parc d’habitatge social a la
comarca que done resposta a
les famílies en situació d’especial emergència i amb necessitat d’acompanyament social.
“L’actual crisi socioeconòmica fa que hi hagi un nombre
creixent de persones vivint en
habitatges rellogats o pagant
lloguers molt allunyats dels
seus ingressos, que tendeixen a
ser decreixents, amb el risc de
ser desnonats per dificultat de
pagament”, va dir el president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, Xavier Faura.
Per tal de desenvolupar aquest
programa social d’habitatge, el
Consell Comarcal formalitzarà
convenis amb els ajuntaments

Terra Alta: Cursa dels Biberons

El diumenge 20 de febrer tindrà lloc la VIII Cursa dels Biberons, a la Terra Alta.
Dimecres es va obrir les inscripcions de la Cursa ABSOLUTA. “Enguany, a més de
ser cursa del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre serà també Campionat de Catalunya de Curses de Muntana per equips de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya - FEEC. Pel que fa a la resta de modalitats,
esperem poder obrir inscripcions en uns dies”.

Condol a l’esport tortosí: ens ha deixat Manu
“Ens ha deixat Manu. José Manuel Castell Pàfila. El nostre gran capità, sempre amb el número 3 al pit. Un dels
grans més grans. Jugador des de finals dels setanta
fins inicis dels noranta passant per totes les categories
de l’handbol tortosí i del club. Soci fundador del Centre d’Esports Tortosa. Una molt bona persona, tot cor,
sempre positiu, fort, valent, col·laborador, animant-nos
quan les coses no anaven bé i donant-ho tot. Aquells
que vam gaudir de la teva amistat sempre et recordarem”. Aquest era el comunicat del CE Tortosa mostrant
la condolència per la mort d’un esportista tortosí que
va deixar emprenta a l’handbol i també a la natació. Va
ser formador i directiu del Club Natació Tortosa. Als 59
anys, Manu ens va deixar després d’una llarga malaltia.
(foto: CN Tortosa)
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del Baix Ebre, que assumiran
els possibles impagaments de
la renda de les famílies llogateres o els imports derivats del
mal ús dels habitatges, entre
altres, amb un màxim anual de
2.175 euros. Aquest conveni es
formalitzarà, de moment, amb
els ajuntaments de Roquetes,
l’Aldea i l’Ametlla de Mar.

Ha de donar resposta a
les famílies en situació
d’especial emergència
i amb necessitat
d’acompanyament
social
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CAVALCADES DE REIS A LES TERRES DE L’EBRE

Deltebre
Tortosa

La Ràpita
Amposta

L’Aldea

La Sénia

Móra d’Ebre

Gandesa

Bítem
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MICHEL

TERCERA DIVISIÓ
L’Ascó cau en el primer
partit de l’any (3-1)

LA INNOCENTADA,
EL CESSAMENT DE
GUILLERMO
Semblava una innocentada.
Camarero ha estat cessat
per quedar al segon lloc, per
guanyar els dos últims partits
quan no va renovar a Gandesa
per tornar a casa seva. Les
raons del seu cessament van
ser diverses, entre elles i el
joc i els resultats. Complicat
d’entendre. Sigui com vulgui,
el Tortosa és una trituradora
d’entrenadors: últimes 10
temporades només un va
estar dues temporades. L’ansietat pot a aquest club i això és
dolent a llarg termini. Pocs aficionats entenen una decisió i
en les dates que es va produir.
Potser hauria estat millor acabar la temporada. I hi havien
bons tècnics a la nostra zona i
cap va ser triat. Nando Crespo,
Enric Alaixendri, Nando Garcia
o fins i tot Pepe Balart de
l’Ebre Escola, que amb la futura fusió hagués pogut agafar
el comandament i el seu lloc
ocupar un altre entrenador o
Nacho Pérez que és el secretari tècnic. Es va recórrer al més
fàcil, un entrenador de fora,
Amores, i ja és el cinquè tècnic
a les nostres terres de la zona
de Tarragona.
Portem només una volta i ja
són 5 canvis de banqueta a la
segona catalana, surrealisme
total. Un filosof del futbol
ebrenc em va dir que hauria
d’estar prohibit cessar un
entrenador a meitat temporada. Té raó. Sort Amores, sort
Guillermo en el teu futur.

ANY NOU
El Més Ebre torna avui. La
preocupació continua sent
la pandèmia i frenar una
curva de contagis que va
disparada. I en clau esportiva, ¿com afectarà tot plegat
a les competicions?. Hi ha
plantilles amb jugadors amb
covid i això suposa una
situació sostinguda per si
poden haver-hi ajornaments
(de moment ja n’hi ha dos).
He parlat amb gent que seria
partidària d’aturar les lligues
unes setmanes. Però veig
més gent que, malgrat tot,
vol jugar. Per tant, ja es veurà
que pot succeir.
La notícia bomba ha estat
la destitució de Camarero
al Tortosa. Vam parlar-ne
dilluns a Minut 91 i crec que
qui va veure el programa pot
traure les seues conclusions.
Semblava que les dues victòries seguides havien aparcat
la crisi. Però la decisió estava
presa. Després del partit de
Bítem, el tècnic penjava d’un
fil. És evident que problema
de resultats i de joc no ha
pogut ser, a un punt del líder.
Però no ha hagut empatia
entre Guillermo i el president.
I, al final, ni entre Guillermo i el director esportiu. A
Guillermo l’ha penalitzat ser
ell mateix i mantenir-se ferm
en les seues idees i actituds.
Això li ha costat el càrrec. De
ben segur té responsabilitat.
Però no és l’únic.
El temps dirà. I donarà o traurà raons i es podrà comprovar
si Camarero era el problema o
els problemes són uns altres.
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L’Ascó va perdre en el primer
partit de l’any, al camp de la
Grama (3-1). Sardà, aprofitant
una assistència de Badia, va
avançar l’Ascó molt aviat però
els locals van remuntar abans
del descans, amb un segon
gol des del centre del camp.
A la represa, l’Ascó, que estava
molt minvat per les baixes, va
fer sensació de poder reaccionar, però va ser la Grama qui va
decidir amb el 3-1, tenint més
ocasions amb espais per davant.
German Inglès, tècnic de l’Ascó,
manifestava que “en els darrers
partits de l’any passat vam oferir
una millora però en este primer
del 2022, després del descans,
en general, no vam estar bé, I
en la nostra situació, un partit
dolent suposa perdre més que
un partit. També és cert que
vam anar minvats entre lesions
i temes de Covid. No és excusa però vam acusar-ho”. De
totes formes, afegia German,

“vam començar bé i a més del
gol, vam tenir uns 20 minuts en
què vam controlar el joc. Però
arran de l’empat, que va venir
per una errada nostra, ens vam
descomposar i, acte seguit, des
del mig del camp, ens van fer el
2-1. A la represa, d’entrada, vam
millorar, tenint alguna arribada,
però va faltar més esperit competitiu i llavors també vam notar
que estàvem limitats d’efectius.
I amb el 3-1 ja no va haver opció. Ens hem de refer i aprofitar
el descans de la propera jornada per recuperar gent i afrontar
en garanties els dos partits següents, que són claus contra la
Guineueta i el Granollers”. Carlos Gilabert i Hamir han causat
baixa. S’espera poder fer alguna
incorporació.

Carlos Gilabert i
Hamir han causat
baixa de l’equip

LA PROPERA

3A DIVISIÓ
Ascó descansa

1A CATALANA
Borges-Rapitenca diu 16h

2A CATALANA
Dissabte
Móra la N-Tortosa 16.30 h
Diumenge
Aldeana-Rem Bítem 12h
Perelló-Ulldecona, 16h
La Sénia-Camarles 16.30h
Ebre Escola-Amposta 18h

3A CATALANA
Dissabte
Amposta-J i Maria AJORNAT
Flix-Godall 16.15 h
Rapitenca-Catalònia 16.30h
Ametlla-Alcanar 17h
Tortosa-la Cava 18h
diumenge
Gandesa-S Bàrbara 16h
Corbera-Benissanet 16.30 h
Olimpic-Roquetenc 17h

PRIMERA CATALANA
La Rapitenca visita el
camp de les Borges
La Rapitenca va acabar el 2021
amb bones sensacions (10
punts de 12). Diumenge afrontarà el primer partit de l’any nou
al camp de les Borges, equip
que recentment ha canviat
d’entrenador. Eufemio Garcia
ha relevat a Cristino a la banqueta. La Rapitenca, com la
majoria d’equips, està pendent
de la Covid.
El tècnic Antoni Teixidó, manifestava que “suposo que com
la majoria d’equips, nosaltres
no som una excepció i ens veiem afectats per casos positius

a l’equip. Per tant, a banda dels
lesionats, poden haver-hi dubtes per veure com estan els que
han passat la Covid. En qualsevol cas, tinc plena confiança
amb la plantilla i serem competitius. Hi ha molt bon ambient al
vestidor i veig molta il.lusió. Per
tant, buscarem començar de
forma positiva l’any i seguir progressant”. Vidal i Eric són baixa
per lesió. Cal destacar el retorn
de Yatma que ja s’ha reincorporat. Salva Bes va demanar la baixa i l’ha rebuda. El Perelló potser
la seua destinació.

El partit de
Canal TE:

Juvenil femeni
Futbol FormatiuEspanyol

Dissabte 23h h // (R.) diumenge
9h-12.30h-21.30h - Dilluns 10h

MINUT 91. Dilluns
a les 21.30 hores

Repors amb els gols: BorgesRapitenca; Aldeana-R Bítem;
Perelló-Ulldecona; M NovaTortosa; Ebre Escola-Amposta;
Rapitenca B-Catalònia; Ebre
Escola B-Masdenverge;
FFormatiu-Espanyol (juvenil)
i Final veterans RoquetencAmposta.
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CD TORTOSA
La destitució de Guillermo Camarero, a escena en el primer
programa de l’any de Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre
Guillermo Camarero va ser destuït com a entrenador del CD
Tortosa el dijous passat. Poc
abans de començar l’entrenament se li va comunicar. El programa Minut 91, de Canal Terres
de l’Ebre, va tenir com a convidats dilluns al president del club,
Marià Curto, i al propi Guillermo
Camarero.
En un comunicat el Tortosa va
informar que els motius de la
decisió eren el joc i els resultats
que no estan satisfent a les expectatives de l’afició. També es
va informar que es confiava en
què el nou tècnic Gabri Amores
sigui el revulsiu per “fer aflorar la
qualitat dels jugadors individualment i la de l’equip en el seu
conjunt”.
El president Marià Curto, al programa, va admetre que “al seu
moment es va dipositar tota la
confiança amb el tècnic Guillermo Camarero, però amb el
temps esta confiança l’anàvem
perdent i finalment es va prendre una decisió que va ser dolorosa i que va costar prendre-la.
Però vam considerar que s’havia
de dur a terme per intentar resoldre els problemes que veiem
i si estos eren a causa de l’entrenador o no. Ens podem equivocar. Però el que veiem és que
l’equip, tot i que els resultats no
són negatius i no hi havia motiu per alarmar-nos, no feia el
futbol que creiem necessari per
pujar. Estem convençuts que la
plantilla pot donar més de sí i
vam pensar que potser és l’entrenador que no li està traient
tot el fruit adequat. Això va ser
el que vam valorar i el principal motiu de la decisió”. Sobre

si era més un tema de feeling
que no pas de joc i resultats, el
president, d’entrada, va aclarir
que “no és així. No hi havia cap
problema més. Pèrdua de confiança i que ha pogut decebre
en alguns aspectes, sí. Però res
més”. No obstant, Marià Curto
també admetia que “una decisió així es pren per una suma de
factors. Un club ha de funcionar
de forma harmònica i, si no és
així, això repercuteix en tot el
funcionament. Amb Guillermo
no hi ha res personal, simplement una sensació de que no
ens podia portar als objectius
marcats esportivament. I no és
que natros li donéssim consignes però és que, en general, no
n’acceptava cap. Se li ha pogut
fer alguna sugerència puntual
però mai l’acceptava. Crec que
el fallo de Guillermo també ha
estat en no saber escoltar. Així
mateix, pensem que no ha facilitat la bona relació entre plantilla i junta. Si es deixés aconsellar,
potser tot l’engranatge organitzatiu podia funcionar millor.
Com he dit, natros ens podem
equivocar però ell ha d’entendre
que també pot fer-ho. I d’imposició no n’ha hagut mai cap. Així
mateix, dir que la plantilla és la
que ell ha volgut i s’ha fitxat a
qui ha demanat. I cal insistir en
què el motiu és que els resultats
s’han de veure en classificació
i joc. Els resultats sí que estan
sent prou satisfactoris però el
joc no. En este sentit no veiem
una actitud de l’equip guanyadora, pensant en entrar al playoff d’ascens i la posterior competició que es presentaria amb
equips de Tarragona”.

Per la seua part, Guillermo Camarero, deia que “s’ha d’anar
assumint el que ha passat, admeto que ho faig amb certa
tristor perquè m’apassiona el
que faig i crec que l’equip tenia marge de millora i que anava ben encaminat per assolir el
primer objectiu, que era acabar
entre els 3 primers en esta primera fase”. Sobre els motius,
Camarero informava que “em
van dir que era per un tema de
resultats i classificació, i que la
dinàmica que portava l’equip no
havia millorat i també que no els
agradava com feia els entrenaments i la gestió de la plantilla.
No estic d’acord, perquè la dinàmica penso que si que ha
canviat: dos victòries seguides,
estem a un punt del líder, i en
situació de progressió clara de
joc, sent positius i amb optimisme. I així ho va dir el director esportiu després del partit
a Camarles i el propi president

ens va recolzar el dia del sopar
de Nadal, posterior al derbi amb
la Sénia. Ningú sospitava res del
que ha acabat passant, ni del
cos tècnic ni de la plantilla. Al
final, em van comunicar la destitució i ja es coneixia el nom del
nou entrenador. Per tant, podia
fer dies que ja estava presa la
decisió”. Sobre el fet de tenir
feeling amb el president i la directiva, l’entrenador aclaria que
“jo com a entrenador he donat
sempre la meua opinió. Dins de
la parcel.la esportiva o del que
jo considero gestió esportiva, si
alguna cosa no m’ha agradat, ho
he dit. I això no és tenir més feeling ni menys. Com també he
qüestionat segons quins criteris,
sempre parlant de temes esportius. I si sé m’han demanat, jo he
donat motius de les decisions
que a nivell tècnic s’han pres.
Sempre he respòs quan se m’ha
preguntat”. Camarero sí que va
manifestar que no ha tingut fe-

eling amb Nacho Pérez: “penso
que al Tortosa consta este càrrec però de director esportiu no
n’hi ha”. Finalment, entre altres
qüestions, l’ex tècnic del Tortosa va destacar que “el grup de
jugadors estava cohesionat amb
el cos tècnic i tots anàvem en
una direcció. Em sap greu que
s’hagi qüestionat la meua forma
de treballar i també que potser
estes últimes setmanes he treballat quan el meu futur esportiu
potser estava decidit. Per últim,
m’agradaria agrair les mostres
de suport rebudes tant de jugadors com d’altres entrenadors
que els darrers dies s’han posat
en contacte amb mi per manifestar-me-les. M’he sentit molt
arropat. Deixar clar també que`
el club està per sobre de tots i
que, per tant, s’ha de mirar avant
desitjant el millor per al Tortosa”.
Podeu veure el programa a:
https://youtu.be/6nPI3c0ty3Y

Gabri Amores ja entrena l’equip roigiblanc
Gabri Amores ja va entrenar al
CD Tortosa, dilluns passat. Entre jugadors que són baixa per
Covid i altres que ho són per
lesió, només va poder comptar
amb 10 de la primera plantilla.
Per aquest motiu, caldrà esperar com avançar la setmana per
saber com quedarà la convocatòria per al primer partitde l’any,
demà dissabte a Móra la Nova.
El tècnic tarragoní, que cal recordar que entre altres va entrenar el Cambrils Unió, al que va

pujar de Tercera catalana a Primera, sobre aquesta nova etapa
manifestava que “és un nou repte
que afrontem amb molta il.lusió
per poder assolir l’objectiu que
té el club des de fa unes temporades. Buscarem ser competitius
cada setmana i poder aconseguir
resultats positius”.
De l’actualitat de l’equip, amb la
destitució del tècnic Camarero
després de dues victòries i anant
segon a un punt del líder, Amores aclaria que “és una situació

peculiar de la que nosaltres estem al marge. La veritat és que,
tot i el que ha succeït, l’ambient
a l’equip és molt bo i treballarem
per tirar avant, valorant la feina
que s’ha fet fins ara”. Sobre possibles fitxatges, el nou tècnic deia
que “hem d’anar coneixent als
jugadors i analitzarem que és el
que ens pot mancar per reforçar
l’equip. No obstant, cal dir que a
hores d’ara no és fàcil poder fer
incorporacions. Per tant, caldrà
tenir en compte els joves de la

plantilla i dels planters”. Konu, un
jugador coreà que ha estat entrenant amb l’equip roigiblanc estes
darreres setmanes i que ha mostrat bones condicions, s’ha compromès amb el Tortosa i, d’entrada, és el reforç d’hivern.

El coreà Konu, reforç
al mercat d’hivern
per al CD Tortosa
Gabri Amores.
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ELS CASOS POSITIUS INCREMENTEN
Torna la competició a les categories regionals i ho fa amb
interrogants per les baixes que presenten els equips
El cap de setmana vinent tornen
les competicions, després del
descans per les festes nadalenques. El compte enrera ja ha començat i la preocupació existeix
en els equips davant del brutal
increment de casos positius per
Covid-19 al territori. Dels equips
amb els que ha parlat Més Ebre
esta setmana, una àmplia majoria
estan afectats pel virus. Cal esperar l’evolució dels jugadors per si
per al cap de setmana ja tenen
l’alta. L’altra qüestió és com arribaran per poder ser convocats
i jugar, segons la influència del
virus i després de dies sense entrenar.
Per tot plegat, hi ha dubtes sobre
la possibilitat de disputar segons
quins partits. També hem de destacar que hi ha entrenadors i directius que consideren que hi ha
uns protocols i que són per a tots
iguals i que són els que marquen
si un equip pot jugar o no.
De totes formes, esta problemàtica ja va existir en la darrera jor-

nada de l’any passat quan el Flix
va demanar la suspensió del partit al Catalònia per un cas positiu.
El Catalònia, seguint el protocol
establert, va decidir no ajornar el
partit. I podia fer-ho, segons la
normativa. El Flix, segons va informar aquell dia el president del
club, estava pendent de resultats
de proves per saber si tenia més
positius i per este motiu els jugadors no van voler desplaçar-se.
El Catalònia va sumar els 3 punts.
En aquesta tesitura ens podem
trobar el cap de setmana vinent,
en algun dels partits. Farà falta
veure si hi ha acord entre clubs
perquè la Federació, en estos casos, no actua d’ofici i ho deriva
tot al protocol Covid fixat.
Dels equips que hem parlat, n’hi
ha que per al cap de setmana, en
principi, compten amb 11 jugadors escassos. I altres “esperem
que no pugue haver-hi cap novetat en dissabte de que un jugador, que entreni divendres amb
l’equip, ens digue que no es tro-

ba bé. O que passi en sentit contrari, amb el rival que tinguem
esta jornada”.
La situació també es pot extrapolar al futbol base, i a tot l’esport en general amateur del país.
Un veterà directiu argumenta
que “estem tots a l’expectativa
del que pugue passar. I, de moment, les restriccions sanitàries

s’amplien però no afectarien poder jugar, en el cas de que no hi
hagin tres o més positius en un
equip i es pugui certificar. Però,
¿què farem si un jugador que ha
entrenat divendres, no es troba
bé dissabte?. Pues haurem de
suspendre el partit. Potser seria
recomanable parar la competició este mes de gener i en ca-

Hi ha equips amb
casos positius entre
els seus jugadors i
que esperen evolució

Cal veure en quines
condicions estan els
jugadors que han
estat confinats

En el moment del
tancament de Més
Ebre ja hi ha partits
suspesos

Hi ha qui creu que la
competició s’hauria
d’aturar unes
setmanes ara al gener

Àlex Curto, nou tècnic
de l’Olimpic
Àlex Curto és el nou entrenador
del primer equip de l’Olimpic. Ja
feia unes setmanes que dirigia el
juvenil. Curto ja va estar al club
morenc. També entre altres ha
entrenat al Roquetenc, Amposta, la Cava, Batea, Móra la Nova,
Pinell...
D’aquesta forma, abans de Nadal
es va confirmar la destitució de
Joel Martorell. El tècnic gandesà
explicava que “he fet tot el que
estava dins de les meves possibilitats, amb un equip completament nou, amb juvenils i gent
que era el seu primer o segon
any d’amateur, i molts que l’any
anterior estaven a 4a catalana.
El projecte era il.lusionant, amb
gent de casa i alguns reforços.
Però alguns ja ens van deixar
tirats a començaments de temporada, d’altres que es van comprometre i no van venir, altres

que van durar una jornada...
També val a dir que molts jugadors estudien fora i els és impossible entrenar. Els reforços
que esperava per a que l’equip
fos competitiu o no han arribat o
els que ho han fet no han complert amb l’expectativa. Això ha
fet també en part que costés tenir un equip competitiu i jo poc
a poc m’he anat desmotivant”.
Malgrat tot, Joel no esperava la
destitució: “ni molt menys, i crec
que tenia el recolzament dels
jugadors i de la Junta Directiva
(que al final ha demostrat que no
ha estat així”.
Han causat baixa tant Esteban
com el brasiler Deivid, que ha
fitxat al Cambrils.
Joel acabava dient que “espero i
desitjo que el canvi d’entrenador
serveixi per a que l’Olimpic salvi
la categoria”.

tegories com la Tercera catalana
es podria allargar durant el mes
de juny (s’acaba el 29 de maig).
I així passem este més de gener
que potser serà més complicat.
I és que si s’ajunten vàries suspensions, serà pitjor el remei
que la malaltia, mai millor dit”.De
fet, durant la setmana han hagut
clubs que s’han posat en contacte amb rivals del cap de setmana
per exposar quina era la seua situació.
Per últim, també es recorda que
s’haurien d’actualitzar els protocols i evitar possibles polèmiques: “els jugadors, per ser inscrits en l’acta, han de signar un
document per certificar que no
han estat en contacte amb un cas
positiu en unes hores establertes.
I això, en determinats casos, pot
no ser així. ¿I si d’un equip els jugadors no signen este document
perquè han estat en contacte el
dia abans amb un positiu?. Estarien en el seu dret de fer-ho
perquè, si no, estan faltant a la
veritat si signen este document.
Però mentre el signen, la Federació queda exempta de qualsevol
responsabilitat i és el jugador el
responsable. No obstant, la incidència pot passar i seria una manera legal de suspendre un partit,
si no s’actualitza este protocol”.

Alejandro Alonso torna a la banqueta de l’Alcanar
L’uruguià Alejandro Alonso torna a la banqueta de l’Alcanar.
Dimarts ja va dirigir l’entrenament de l’equip. També va ser
jugador del club canareu, a
més de l’Amposta entre d’altres.
El president Miquel Agustí informava que “cal destacar el
treball que ha fet el tècnic Miquel Cervelló. Una gran persona que es va integrar d’immediat al club i que ha lluitat al
màxim per tirar avant l’equip, i
que ho ha fet amb moltes adversitats com les que estem
passant pel fet de jugar sempre fora i no poder disposar del
nostre camp, amb el que això
suposa també a nivell econòmic sense poder tenir ingressos. Però la dinàmica de l’equip
no està sent bona i ens vam
posar d’acord de seguida perquè ell també entenia que potser calia buscar un relleu”. El

president afegia que “vam contactar amb Alejandro que ja va
ser entrenador i també jugador
i ell és el nou entrenador, amb
il.lusió de poder millorar la situació actual”.
Per la seua part, Miquel Cervelló, extècnic de l’Alcanar, informava que “degut a la derrota
contra el Corbera i els darrers
resultats, vam decidir amb el
president que potser feia falta un canvi de direcció, un aire
nou amb un nou missatge per
als jugadors. I vam arribar a
l’acord i per això no continuo
sent el mister de l’Alcanar. Han
estat uns anys magnífics en els
que se m’ha tractat força bé. He
estat molt content del grup que
he tingut, dels jugadors que van
començar des del principi i els
que han estat fins ara (en el món
del futbol sempre passa que hi
ha gent que es queda pel camí).
Ha estat una gran experiència

per aprendre. De la directiva
només tinc paraules d’agraïment. La decisió de no seguir
l’agafem com una solució que
pugui ajudar a revertir la situació, dins de les adversitats que
hi ha a hores d’ara, jugant fora
de casa per les circumstàncies,
i per això tots hem hagut de fer
un esforç extra. Valoro molt
l’oportunitat que em va donar
l’Alcanar per posar-me al mercat d’entrenadors del nostre
territori perquè fins ara només
havia entrenat a futbol base.
L’Alcanar sempre el portaré al
cor així com a tots els que han
fet possible que jo estés com a
casa, tot i viure lluny. He estat
genial i, malgrat que no continuo, sempre defensaré el CF
Alcanar. Gràcies a tots”.
Alejandro Alonso, en el debut
en el retorn a l’Alcanar, debutarà demà dissabte al camp de
l’Ametlla de Mar.
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CLUB HANDBOL AMPOSTA
Marta Gálvez: “de ganes de tornar a jugar me’n sobren, però
arriba un moment en què has de valorar altres coses”
Marta Gálvez ha estat portera del sènior del Club Handbol
Amposta des que tenia 17 anys.
Ha progressat des de la base fins
el primer equip, amb el que ha
jugat a la Divisió d’Honor Plata. Les darreres campanyes, tot
i tenir una lesió al genoll, ha
pogut defensar la porteria de
l’equip igualment. Ha estat així
fins aquesta temporada quan
les molèsties necessiten una intervenció i la jugadora ha hagut
de fer un pas al costat. Marta és
una llegenda de l’handbol femení. En les temporades en què ha
defensat la porteria de l’Amposta ha estat en l’òrbita de clubs de
la màxima categoria. Però ella
sempre ha seguit jugant a l’Amposta, amb l’equip de la seua
ciutat i mai ha marxat.
Pregunta: Podràs tornar a jugar? O ho veus molt complicat?
Resposta: L’operació és una
mica complicada, més que res
pel tema de la rehabilitació. Però

en constància i esforç, i tant que
és possible. De ganes de tornar
me’n sobren, però arriba un moment en què has de valorar altres coses... Així que en un futur
ja veure’m, però ara per ara no hi
ha res segur!
P: Ara tens 28 anys, una llarga
trajectòria. Quan va començar
tot?
R: Vaig començar en la multimèdia del col.legi, llavors allí
vaig descobrir l’handbol...i se’m
donava bé i disfrutava. En 7 anys
ja va ser quan em vaig apuntar al
Club Handbol Amposta.
P: Qui va poder influir més en
els inicis?
R: Crec que va ser pels de casa,
ja que tota la vida han sigut d’esport i competir, i al final, podem
dir que va tot lligat.
P: Millor record de tots aquests
anys?.
R: N’hi ha mil i un, però em
quedo en les persones que he
conegut i tinc amistat gràcies
aquest esport.

L’emblemàtica
portera ampostina
ha de passar pel
quiròfan

Porta mesos de baixa
i a hores d’ara no
sap si podrà tornar a
competir

Handbol:
Centre Esports
Tortosa

Federació
Catalana de
Futbol

La junta directiva del CE Tortosa,
va decidir suspendre el torneig
dels tres reis en el format plantejat enguany. S’havia plantejat
fer-lo en una sola jornada matí
i tarda el dissabte 8 de gener al
pavelló de Ferreries. Cada equip
hauria jugat un únic partit des de
prebenjamins fins a sèniors masculins passant per totes les categories. Finalment quedarà reduït
a un únic partit per a poder celebrar la Xena. edició, aprofitant
que la Federació ha fixat recuperar la confrontació ajornada del
sènior masculí amb l’handbol
Terrassa per covid de tres jugadors d’aquest equip.
La presentació dels equips del
club enguany serà a través de les
xarxes socials.

La Federació Catalana de Futbol
comunica que el sistema de reconeixements mèdics de l’FCF
no pot seguir implantat en les
condicions actuals, en aplicació
de la interlocutòria de 22 de desembre de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), en relació amb la resolució prèvia del Tribunal Català
de Defensa de la Competència.
En aquest sentit, els federats i federades que hagin superat satisfactòriament el reconeixement
mèdic mantindran la vigència
del mateix, mentre que aquells
i aquelles que hagin de superar-lo en properes dates quedaran exempts temporalment
d’aquesta obligació, fins que
s’estableixi un sistema alternatiu.

P: El pitjor?
R: Quan estás personalment
anant amunt i, aconseguint el
que et proposes, però apareixen lesions que no et respecten i tot el que has fet, es perd.
P: Entrenadors que has tingut,
a qui destacaries?
R: Tinc dos referents a destacar. Per una banda, Marc Fornós, ja que va ser qui va confiar
en mi sent tant joveneta per
jugar al primer equip. Després,
una portera que tenia el primer
equip quan jo encara jugava
amb el juvenil, que m’entrena-

L’Espanyol
juvenil femení
visita el del
Futbol Formatiu
Demà dissabte (11.30 hores), el
juvenil de l’Espanyol de Primera divisió visitarà el de Futbol
Formatiu, en la 12ena jornada
del campionat. El juvenil blanciblau ha guanyat els 11 partits
disputats fins ara i és líder en
solitari, a 7 punts del Sants, segon classificat. Futbol Formatiu
és cinquè amb 21. Ha guanyat
sis partits, n’ha empatat 3 i n’ha
perdut dos. Serà una gran festa
del futbol femení.
L’equip femení cadet/juvenil de
Futbol Formatiu es va crear l’any
passat, sent una aposta pionera
en aquell moment com a equip
de futbol-11 federat. I el primer
any ja va pujar a Primera divisió.

va i em va ensenyar moltíssimes coses; es va dedicar a mi
en tema porteria i vaig poder
aprendre moltíssim de la seva
experiència. Estic molt agraïda
als dos.
P: Es diu que t’han vingut a
buscar per fitxar equips de la
màxima categoria....és així?
R: Correcte, ha sigut així, però
per diferents motius no ha estat
factible acceptar les propostes.
P: Sé que segueixes a l’equip i
estàs ben a prop, tot i no poder
jugar. Et preocupa la situació
actual de l’equip? La lliga pas-

sada es va poder revertir, creus
que ara es podrà fer?
R: Crec que qualsevol persona que hagi format part d’un
equip, ja sigui de forma directa o indirecta, es preocupa per
aquest. Personalment, opino
“querer es poder”, i tot i ser
molt difícil, no és impossible.
Fent unió entre natros, esforçant-mos i lluitant si que ho
aconseguirem. A part, tenim
una afició molt gran, que independentment dels resultats,
sempre estan. I això significa
molt.
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EVA CRIS LLOBAT

“Fer allò que t’agrada no ha de ser un sacrifici”
La corredora de muntanya
ampostina Eva Cris Llobat
(Montbike Amposta), als seus
43 anys, es va proclamar l’estiu passat campiona del circuit
de curses per muntanya Missionsx3 Klassmark 2021, en la
categoria Trail, ampliant el seu
brillant palmarès en el que destaca el títol aconseguit el 2019
de la Copa Catalana de Curses
per Muntanya.
Pregunta: Si algú no coneix
la dimensió del seu darrer èxit
esportiu, com l’explicaria?
Resposta: La Missionsx3 és
un circuit de curses de muntanya on es premia la regularitat. No li dono més importància que el fet d’haver guanyat
al 2017 el circuit de Terres de
l’Ebre (circuit amb moltes curses i diferents modalitats). Les
MissionX3 eren l’objectiu del
2020, però donada la situació
sanitària ho vam deixar per al
2021. Poc pensava que, desprès de més d’un any sense
poder competir, els resultats
serien els assolits, molt millor
dels esperats. La constància i la
regularitat van fer que pugués
finalitzar les 3 curses amb bons
resultats. 3 curses que transcorren en espais naturals que
res tenen a veure amb el nostre medi d’entrenament, curses
molt ràpides i poc tècniques
(sortint de la zona de confort)
amb una exigència constant i
amb un gran nombre de corredores femenines, cada cop
més fortes i més competitives.
Comencem al juliol amb la trail
Ulldeter, continuem a l’agost
a la Catllaràs per finalitzar al
mes de setembre a la Trail Cap
de Creus, on em convertia en
la guanyadora absoluta de les
MissionsX3.
P: La Missionsx3 seria com
guanyar una Champions però
en una cursa de muntanya?
R: La Champions és guanyar
un circuit o cursa de copa del
món, on et trobes les millors,
corredores professionals, és
jugar en una altra lliga. Un lliga
que està un poc lluny....hahaha.
P: Quan s’assoleix un èxit d’esta dimensió, sempre es pensa
o es recorda alguna cosa o a
algú. Vostè amb què o amb qui
va pensar?
R: El que recordes són aquells
dies que no tens ganes de sortir
a entrenar perquè fa fred, vent,
calor o simplement perquè
estàs cansada i no tens ganes

però hi ha alguna cosa que et
mou a sortir. Et venen al cap
tots aquests moments que no
has deixat perdre i que et donen el seu fruit, es una recompensa a la feina feta dia darrera
dia, una explosió de sentiments
interns que es queden dintre
teu. Penses amb aquells que
aposten per tu, que creuen més
amb les teves possibilitats que
una mateixa, i dones les gracies
a aquells que t’acompanyen.
P: Per què esta passió per la
cursa de muntanya i quan va
començar a tenir-la?
R: Sempre m’ha agradat l’esport, nedo des de ben petita
i a l’escola estava a l’equip de
cros. Sempre he estat activa.
M’agrada la natura, la muntanya m’apassiona i m’agrada
perdrem hores per desconnectar. A la muntanya hi anava a fer
cims i caminar, vaig començar
a fer marxes amb amics i amigues, i a poc a poc sense adonar-me’n i motivada per companys d’equip vaig començar a
fer curses, i el que en principi
eren sortides de diumenge va
passar a ser un repte i una passió.
P: Molts sacrificis?. Com s’ho fa
per dur-los a terme i poder-se
preparar-se i compaginar feina
i vida personal?
R: Jo no diria sacrifici a fer allò
que t’agrada. Cert que potser
he deixat de fer coses per entrenar o assistir alguna competició, tot és equilibri. Per
poder-ho compaginar m’he
d’adaptar als moments, ja que
no sempre tot el que planifico
ho puc fer com voldria, sempre penses que et falta temps
per entrenar més, però l’important es fer-ho bé, per això
tinc un entrenador amb el qual
intentem adaptar la meva carrega d’entrenaments amb la
meva disponibilitat. Molts dies
surto ben d’hora, quan encara és fosc a córrer amb frontal, abans d’anar a treballar. Els
caps de setmana es quan dedico més temps per entrenar, per
fer sortides llargues de córrer
a la muntanya o fer kilòmetres
amb la bici. El fet de compartir afició amb la parella facilita
molt els entrenaments de cap
de setmana i les escapades per
assistir a competicions.
P: Queden més reptes? Quin
serà el proper?
R: I tant!!!. De reptes sempre
en queden per fer... sempre hi

ha calendari per omplir. Però
donada la situació de pandèmia on no tenim clar que es
podrà fer i que no... no vull mirar a llarg termini. El repte és
entrenar i gaudir de la natura,
poder tornar als entrenaments
i escapades amb els companys
d’equip.

La corredora de muntanya ampostina Eva Cris
Llobat (Montbike Amposta), als seus 43 anys,
fou campiona del circuit de curses per muntanya
Missionsx3 Klassmark 2021, en la categoria Trail,
ampliant d’aquesta forma el seu palmarès
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RECEPTA JAPONESA
SOPA DE MISO

POQUES COSES HI HA A
LA VIDA COM UNA BONA
SOPA DESPRÉS DELS
ÀPATS DE NADAL.
AQUESTA SOPA DE MISO
ES POT PREPARAR A
BASE D’UN BROU DASHI I
PASTA DE MISO, QUE LI
DÓNA NOM. I ÉS UNA
SOPA MOLT FLEXIBLE
COM LA SOPA RAMEN,
PARTINT DE LA BASE
QUE US RECOMANEM, ES
PODEN VARIAR AL SEU
GUST I FER-LA UNA MICA
MÉS SUAU SI VOLEM.
RECORDEU QUE AL JAPÓ
AQUESTA SOPA VARIA
SEGONS LA ZONA I LA
TEMPORADA DE L’ANY.

INGREDIENTS:
· 1 l d’aigua o brou dashi (en pols
que solen vendre a botigues especialitzades de cuina japonesa)
· 15 g d’alga wakame deshidratada
· 3 cullerades de miso
· 200 g de tofu
· 50 g de porro
· 50 g de ceba tendra
· Fideus soba (opcional)
PREPARACIÓ:
Posem l’aigua a una olla i la portem a ebullició. Un cop comenci
a bullir, traiem una mica d’aigua
a un got per dissoldre després el
miso. Posem a l’olla l’alga wakame i ho deixem coure 5 minuts.
Després tirem el tofu tallat a daus
petits d’1 cm aproximadament

i la verdura a trossets petits.
Cuinem la sopa 5 minuts més.
Dissolem el miso en aigua i,
quan la sopa estigui a punt,
la retirem del foc i hi afegim
l’aigua amb miso dissolt. Llista
per servir.
* Si t’agrada amb fideus soba i
de manera opcional, només
has de seguir les instruccions
del fabricant per coure’ls. Un
cop els tinguis poses una petita quantitat a cada bol abocant la sopa de miso per sobre, de manera similar a quan
fem sopa ramen a casa.
És un plat ideal per a sopars
lleugers, encara que si voleu
més consistència s’hi pot afegir bolets saltats, gambes o
cloïsses.
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VENDO PARQUING
TORTOSA
EN PLAZA DEL POZO

(AL LADO DELEGACIÓ
DEL GOVERN A LES

TERRES DE L’EBRE)
SUPERFICIES 11M2

PRECIO: 5.000€

VENDO
PARQUING
TORTOSA

EN PARKING CENTRE
(C/ARGENTINA,
FRENTE COLEGIO
CONSOLACIÓN)
SUPERFICIES 12M2
DESCUBIERTA

PRECIO: 5.800€

610 203 325 639 594 527

Sexo, masajes y mucho mas...

Esperit Sant. Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots
els camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el
do diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en
tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt
diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que
mai més em vull separar de tu, per major que sigui la il·lusió
material. Desitjo estar amb tu i tots els meus estimats en
la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi
i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres
dies seguits sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà
aconseguida la gràcia per més difícil que sigui). MJC

AMPOSTA

HERMOSA RUBIA

Melisa - 632 338 796
Martina - 632 146 386
Luciana - 643 116 300

DE PECHOS

680 239 519

632 454 507

Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

TORTOSA
667 250 912

MUY COMPLACIENTE

MÀXIMA DISCRECCIÓN

ANUNCIAR-TE?

SEXO MASAJES Y
MUCHO MÁS...
CON UNA
HERMOSA
LATINA JOVEN
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TRAVESTI MARTINA TORTOSA
ACTIVA, PASIVA Y CARIÑOSA

VOLS

¡Ven a
DISFRUTAR!

NOVEDAD

somos 3 hermosas morenas colombianas independientes.
Ven a conocernos. Te ofrecemos varios tipo de servicios
en un lugar ,tranquilo y discreto.

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT

SERVEIS // RELAX

OFERTA

L’ALDEA

AMPOSTA

CATALANA

DOS CHICAS

2 MASAJES
COMPLETOS

PORTUGUESAS

JOVENCITAS

masajes
cuatro manos
terminación
oral

NOVEDAD

657 529 278
642 274 405

624 294 377

30€

9H A 20H
OBLIGACIÓN
MASCARILLA

TORTOSA

IMMOBILIÀRIA // TREBALL // FORMACIÓ//

23

RELAX
LATINAS,
24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO
A HOTELES Y
DOMICILIO

643 708 528 877 075 973

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290
comercial@mesebre.cat

àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

21/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Un amic pot donar-te un cop de mà
amb un problema
del sector laboral.
Les llargues passejades o l’esport,
seran bons aliats per
equilibrar el teu gran
potencial energètic.

Professionalment,
toca definir-se. Com
més concretis els objectius, abans podràs
assolir-los. Augmenta
la teva autoconfiança i expresses el
què vols amb més
seguretat.

No només et porten lluny les aspiracions professionals,
l’amor també pot
sorgir més enllà de
les fronteres. Millora la relació amb
persones com el teu
cap o el teu pare.

La lluna creixent
per Casa V augmenta la possibilitat
que comenci una
història d’amor.
Això mateix, també
inclina a una millor
fertilitat i facilita els
embarassos.

Algú vol conquerir
el teu cor, però tu
potser no estàs
massa receptiu i et
fas pregar. Nous
projectes laborals et
mantenen ocupat.
Pots rebre uns diners
que et deuen.

Canvis laborals. Si
algun no et convé,
hauràs de parlar amb
la persona adequada
sense gens de por. Si
al teu entorn no tens
èxit en l’amor, pots
triomfar a un altre
indret.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Augmenta el teu
to vital, sents que
tens més energia
i ganes de fer coses. No manquen
els assumptes
amorosos, sobretot els de tipus
passatger.

Segueixes deixant
un cicle de la teva
vida enrere. Entres
a aquest nou temps
amb algunes limitacions i pors, però
en un any les coses
hauran evolucionat
favorablement.

Si dormies malament o et costava
relaxar-te, ara tens
més facilitat per dormir. Gaudeixes de
més fe en tu mateix.
No vols demanar
consells als altres i
tires pel dret.

Para atenció als
somnis, ja que
poden ajudar-te a
entendre millor un
assumpte del passat. Estàs més actiu i
amb ganes d’ampliar
el cercle d’amistats.
Et fas un regal.

Mercuri a Casa XII
inclina a remoure el
teu món inconscient.
Escriure pot resultar
força alliberador.
Una persona que
possiblement ja està
compromesa, s’interessa per tu.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Has posat el fre a
algunes despeses
perquè ara ets més
conscient que gastaves en excés. En
aquest moment prefereixes quedar-te
més a casa o gaudir
del que ja coneixes.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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10A EDICIÓ DELS
PREMIS DE L’IDECE
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LES COMARQUES DE L’EBRE
E

ls treballs presentats
demostren que es
consolida la implicació de
l’alumnat dels centres de
secundària de les Terres
de l’Ebre, tant per la seua
participació com pel nivell
i la qualitat dels treballs
participants, com ha destacat
el jurat d’esta nova edició.
Divendres, 17 de desembre del
2021, va tenir lloc a La Delegació del Govern de la Generalitat
de l’Ebre el lliurament de la 10a
edició dels Premis IDECE per al
foment de la projecció de les
Terres de l’Ebre.
Aquesta desena edició dels
Premis IDECE va comptar amb
12 treballs que van presentar
alumnes dels centres educatius
ebrencs que cursen Batxillerat
o Cicles Formatius de Grau Superior, i també aquell alumnat
ebrenc de la resta d’instituts de
Catalunya i de l’Institut Obert de
Catalunya (IOC).
Els Premis IDECE tenen una
aportació econòmica de 1.500
euros pel 1r premi, el 2n premi
1.000 euros, el 3r premi 700
euros i el 4t 500 euros, a més
de la possibilitat de publicar, en
paper, el treball del guanyador o
guanyadora.
L’acte va comptar amb la participació de la vicepresidenta primera de l’Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, Gemma
Carim Gironès, qui va excusar
l’assistència del director de
l’IDECE, Xavier Pallarés, per
motius de confinament. També
van participar en el lliurament
dels Premis IDECE la directora
territorial d’Economia i Hisenda, Mercè Miralles Guerrero, i
el director territorial de Drets
Socials, Felip Monclús Arasa.
El guanyador de la 10a edició
dels Premis IDECE ha estat
Albert Omazàbal Zamora de
Tortosa, estudiant de l’Institut
de l’Ebre de Tortosa, pel treball ‘TRIPPY’, el segon premi se
l’ha endut Paula Pérez Izquier-

Els premiats

Albert Omazàbal Zamora

Júlia Rebull Chavarria

do de la Ràpita i estudiant de
l’Institut Els Alfacs, pel treball
‘Elaboració d’un perfum: Acqua di l’Ebre’; el tercer premi
ha estat per Laia Cabrés Navarro de la Ràpita i estudiant a
l’Institut Ramon Berenguer IV
d’Amposta, pel treball ‘Torto-

Paula Pérez Izquierdo

Laia Cabrés Navarro

Directora territorial d’Economia i Hisenda, Mercè Miralles Guerrero. Vicepresidenta primera de
l’IDECE, Gemma Carim Gironès i el Director territorial de Drets Socials, Felip Monclús Arasa.

sa entre mar i muntanya: evidències paleontològiques’, i el
quart premi ha estat per Júlia
Rebull Chavarria d’Amposta i
estudiant de l’Institut Ramon
Berenguer IV pel treball ‘El
tractament de les aigües residuals’.

Amb aquests guardons l’IDECE pretén reconèixer la creativitat i l’esforç de l’alumnat
de Batxillerat i dels cicles formatius de Grau Superior en els
seus treballs de recerca i crèdit
de síntesi. Són treballs que esdevenen projectes elaborats

amb una qualitat de continguts,
d’anàlisi, aprofundiment i metodologia suficientment acreditat i, per tant, poder convertir-se en projectes coherents i
d’interès socials en el camp del
desenvolupament integral de
les Terres de l’Ebre.

