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L

a Plataforma en Defensa de l’Ebre va complir dimarts vint anys. Un moviment de gran
repercussió social que ha lluitat, lluita i lluitarà pel territori i, sobretot, pel riu i el Delta.
La celebració, de forma virtual, serà aquest proper diumenge. Plana 12-13

A l’Ebre els primers dies de curs, Tortosa retirarà la Medalla d’Or Adam Raga puja a la segona
a diferència d’altres territoris, al rei emèrit i també les plaques plaça i Jeremy Alcoba marca
distàncies a San Marino
al.lusives a Jordi Pujol
no hi han hagut incidències
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A

l‘editorial d‘aquesta
setmana farem una petita
menció a les celebracions
i festes del nostre territori
d‘aquest 2020. Unes festes
que esperem que siguen
„irrepetibles“!
A causa de la crisi del coronavirus, diverses celebracions i Festes han estat directament cancel·lades o algunes, molt poques,
adaptades a les amenaçades de
l’actual pandèmia. Unes decisions que suposen un fort cop
per a l’economia local en una
situació “especial” que en realitat no ens havia de sorprendre,
ja que en els mesos anteriors ja
es deduïa que res podia ser com
abans, però potser lo que sí que
s’esperava, era una mica més
d’imaginació per part de totes aquelles persones en poder
de decisió que han optat per la
manera fàcil i dràstica d’anul·lar
gran part d’activitats de l’època estival, sense tenir massa en
compte l’activitat econòmica, no
només local, que és bàsica, sinó
també comarcal i territorial. Molt
s’ha parlat que es calia aprofitar
el moment per a donar més visibilitat a les nostres terres, menys

tocades per la pandèmia, i obrir
les portes per frenar el despoblament oferint, per totes aquelles
persones de fora, unes propostes
de proximitat amb la capital o per
a qualsevol activitat presencial
de feina, i amb un teletreball en
llocs poc massificats, els nostres,
i en general, amb menys costos
generals. Hi ha ajuntaments que
ho han valorat i el seu cens de
població s’ha incrementat considerablement després del període de confinament i durant els
mesos de pandèmia, i altres no.
Per què? Aquests últims són sobretot els que se segueixen queixant del despoblament, però la
realitat és que no mouen fitxa
i tot i saben que es preveu una
greu crisi econòmica, segueixen
en el seu “dolce far niente” (la
dolçor del no fer res), sense fer
cap proposta d’innovació o canvi d’actuació. Alguns però, per
omplir aquests buits estivals, han
acceptat còmodament alguna activitat que ha ideat alguna
entitat o associació que sí que
s’adona que cal treure la pols i
obrir les finestres per a ventilar la
sempiternal pudor a naftalina per
atreure a la gent i per fer front

a lo que “el gestor” del seu poble no fa. Sincerament, algunes
d’aquestes “no actuacions” per
part de les persones que gestionen l’administració municipal,
les que representen l’ajuntament
escollit democràticament mitjançant eleccions locals, i que
han actuat d’aquesta manera totalment dràstica, han estat una
sorpresa? Una altra cosa però,
són els pretesos canvis de format
dels actes, o festes locals... Us
han sorprés, emocionat, deixa’t
espaterrats per l’enginy, la inventiva, l’astúcia, la creativitat..., o
senzillament us han deixat indiferents o conformistes? Perquè
les nostres neurones no s’adormen i per reactivar-les davant de
l’inici del curs escolar, sotmetem
a la vostra sagacitat un petit examen, o millor dit, una mena de
petita investigació, digna dels
millors analistes; sereu com un
comissari Maigret, un Sherlock,
una moderna Mme Ramotswe o
Miss Marple ...i us proposem un

joc de deducció per esbrinar el
“Qui és qui”, qui ha actuat i qui
no, qui s’ha matxucat el cervell
amb noves propostes pensant
amb la repercussió econòmica
del seu poble i qui s’ha apuntat
a lo fàcil, “feina fuig”, optant pel
no compromís, pel camí fàcil,
per l’anul·lació de qualsevol dels
esdeveniments, siguin els que siguin, però això sí, prometen que
el 2021 serà “la pera” perquè tots
els calés que no s’han invertit ara
es guardaran per les Festes del
2021... Pot ser que aquests diners
s’haurien de repartir ara urgentment, ja que tot just aquesta
setmana el govern espanyol ha
suspés el sostre de despesa del
2020 lo que permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit i
els romanents que puguen tenir
i, sobretot, perquè possiblement
per Festes del 2021 ja no estaran
vius el bar de la Plaça, la Fonda Pepeta, els queviures Martí,
Modes Fontcalda, el celler Vi
Nostre...
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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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

La guanyadora del Pack especial d’experiències (Móra d’Ebre): Anna Maria González ENHORABONA!

en portada
MÉS
NOTÍCIES
TEST RÀPIDS
El Departament de Salut de
la Generalitat ha adquirit
una petita remesa de tests
d’antígens, també coneguts com tests ràpids, que
detecten el coronavirus entre
10 i 15 minuts i costen entre 4
i 10 euros. Així ho ha revelat
l’investigador de l’Institut
Germans Trias i Pujol Oriol
Mitjà.

SERVEI
FERROVIARI
La diputada d’ERC Norma
Pujol ha dit aquesta setmana
que “el govern espanyol ens
condemna a l’Ebre a veure
passar de llarg l’Euromed i a
patir un servei ferroviari deficient”. Per la seua banda, el
senador del PSC, Manel de la
Vega, ha manifestat que “la
situació actual és de 13 trens
per sentit (26 freqüències)
a la línia R16 amb parada a
l’Aldea, això suposa una recuperació de les freqüències del
76%. Es recuperarà el 100%
del servei a la vegada que es
recuperi la demanda afectada
per la pandèmia”.

MASCARETES
El govern espanyol distribuirà a partir del dilluns un total
de 15 milions de mascaretes a
través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i d’entitats socials.
D’aquestes, 2.450.000 es
repartiran a Catalunya.
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DESPRÉS DE 6 MESOS
Prop de 27.000 alumnes han tornat a les aules
amb mesures estrictes de seguretat
P

rop de 27.000 alumnes
d’infantil, primària
i secundària van tornar
dilluns als centres escolars
de les Terres de l’Ebre sis
mesos després del seu
tancament per la pandèmia
de la covid-19.
Ho van fer, segons va comunicar el Departament d’Educació, sense incidents.
Però la tornada arriba condicionada per una llarga llista de
noves mesures de seguretat
que hauran de complir diàriament: des d’entrades diferenciades i esglaonades segons

els cursos, als hàbits de neteja
o l’obligació de portar mascareta.
Montserrat Perelló, directora
dels Serveis Territorials d’Educació, informava ahir dijous
que “de moment a les Terres
de l’Ebre les incidències han
estat molt poques, amb cap
grup confinat. En altres territoris l’inici del curs ha estat
més convuls. Evidentment podem tenir gent concreta amb
símptomes o pendents de proves però tots aquests casos ja
no s’han incorporat aquesta
setmana”. Foto: ebredigital.cat

“Durant els primers dies, a les Terres de l’Ebre
les incidències han estat poques, a diferència
d’altres territoris en els que l’inici ha estat més
convuls”

SALUT
Calma tensa: el risc de rebrot al territori és
mitjà-baix però la tendència de casos es manté
L

a Regió Sanitària de Terres
de l’Ebre va registrar
4 positius confirmats per
prova PCR el dimecres,
segons les dades facilitades
pel Departament de Salut a
través de la web dadescovid.
cat/ ahir dijous.
En el moment del nostre tancament, al territori, el risc de
rebrot és mitjà-baix. A la Ribera d’Ebre ha baixat el risc però
la tendència de casos positius
és similar a la setmana passada. La taxa de PCR positius per
100.000 habitants, a la comar-

ca de la Ribera d’Ebre, la setmana passada era de 52 i ahir
havia passat a 37. Malgrat això,
els casos positius es repeteixen.
Calma tensa
Les dades, en general, al territori mantenen paràmetres. Al
Montsià la setmana passada
van haver 3 casos, en aquesta,
fins ahir, 8. Al Baix Ebre, 27 la
setmana anterior i, en aquesta,
fins ahir dijous, 25.
A la Terra Alta, 3 casos fa 7 dies
i durant aquesta setmana, fins
ahir, 4. A la Ribera d’Ebre la set-

mana passada van existir-hi 44
i en aquesta, fins ahir dijous, 45.
La situació continua sent de
calma tensa. Es considera controlada, amb una pressió assis-

tencial que no és greu. Segons
l’últim balanç hi ha 5 pacients
ingressats als hospitals ebrencs,
un més que ahir, un dels quals
està a l’UCI.

La Penya Barcelonista El Perelló recull 314 signatures de socis
per la moció de censura contra l’actual junta del Barça
D

es de la Penya
Barcelonista El Perelló
han informat que “hem
recollit 314 paperetes de
suport a la moció de censura
“Més que una Moció”, per
tal de presentar-ne una a
l’actual junta directiva, i
convocar eleccions com més
aviat millor”.

La Junta Directiva de la Penya
Barcelonista El Perelló va acordar posar a disposició el local
social per tal de que “tots els
socis del Futbol Club Barcelona
que ho desitgessin poguessin fer
efectiu aquest dret que ténen
com a socis. La Junta ho considera una decisió racional, sense
fer campanya favorable ni en

contra, pel que no entén algunes crítiques rebudes”. Aquestes
signatures dels socis són principalment de les Terres de l’Ebre,
encara que també “n’hem rebut
del Camp de Tarragona, País Valencià i Aragó; donat que incomprensiblement érem l’únic punt
de recollida de signatures en
molts quilòmetres a la rodona”.

La Junta Directiva vol destacar
“a tots els socis i sòcies el suport
rebut per posar a disposició el
local i els recursos humans necessaris per dur a terme l’acció.
Els ho agraïm”.
Des de la penya perellonenca
acabaven dient que “la moció
tira avant. S’ha arribat a l’objectiu”.
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MÉS
NOTÍCIES
RETIRADA
PLAQUES
AL.LUSIVES A
JORDI PUJOL
Al ple també es va aprovar la
retirada de qualsevol placa
d’inauguració i reconeixement
que puga existir a la ciutat en
al·lusió a l’expresident Jordi
Pujol, una de les mocions presentades pel grup de Movem.
L’altra moció, per l’adhesió
de Tortosa a l’Associació de
Municipis per l’Energia Pública, també va ser aprovada.
Així mateix, va prosperar la
segona moció d’Esquerra, per
garantir el dret a un habitatge
digne, que va comptar amb
la unanimitat d’un Ple que
va arrancar amb la presa de
possessió del nou regidor de
la CUP, Sergi Arnau, després
de la renúncia de l’anterior
portaveu, Xavi Rodríguez.

CURS ESCOLAR
Ha començat el curs escolar
als centres educatius. Sis
mesos després d’haver hagut
de tancar pel confinament,
les aules han tornat a acollir
escolars a tot el municipi.

BÍTEM
Festa Major als balcons.
Enguany més que mai “us
animem a decorar les vostres
finestres, balcons i terrasses.
Volem que aquests dies tan
especials mantinguem l’essència festiva de Bítem. Feu
fotografies i pengeu-les a les
xarxes socials”. Els actes que
es celebraran, dissabte a les
9.15 h està prevista la recollida
d’aliments i diumenge (11h)
missa en honor a la Mare de
Déu de l’Oliva.

RICARD SALVAT
L’Arxiu Nacional de Catalunya
ha ingressat a les seves instal·lacions a Sant Cugat el fons
documental de Ricard Salvat
(Tortosa, 1934 – Barcelona,
2009), considerat una figura
clau del teatre català de la
segona meitat del segle XX.

PLE
Tortosa retira la Medalla d’Or al rei emèrit
Joan Carles I, després de la seua fugida
L

’Ajuntament de Tortosa
ha retirat la distinció de la
Medalla d’Or que el consistori
va concedir a Joan Carles I el
10 de juny del 1996.
Arran dels casos polèmics que
envolten la figura del rei emèrit, i després de la seua fugida
del territori espanyol, el ple
va considerar que no es compleixen els requisits necessaris
perquè continue sent valedor
d’aquesta distinció. La qüestió es va debatre a partir d’una
moció de Presidència, que va
oficialitzar la retirada de l’honor amb els vots a favor de 17
dels 21 regidors, corresponents

als grups de Junts, Movem, Esquerra i la CUP; l’abstenció dels
tres regidors del PSC, i el vot
contrari del portaveu de Ciutadans.D’altra banda, també es va
debatre una moció presentada
pel grup d’Esquerra que, a més
a més de demanar la revocació de la Medalla d’Or, també
demanava la reprovació del
govern espanyol en la seua actitud davant la fugida de Joan
Carles I. Aquest punt va ser
aprovat també amb els vots a
favor de tots els grups, excepte
els del PSC i Ciutadans, que hi
van votar en contra. De la mateixa manera, aquesta moció

instava l’Ajuntament a canviar
alguns noms del nomenclàtor
de la ciutat com els Jardins del
Príncep o la plaça d’Alfons XII,
punt que els proposants van
acceptar a votar de manera se-

parada.
En aquest cas va comptar amb
els vots a favor de Movem, Esquerra i la CUP, i els vots en
contra de Junts, PSC i Ciutadans.

CIUTADANIA
Els pressupostos participatius reben un total
de 158 propostes en la primera fase del procés
E

ls quarts pressupostos
participatius de Tortosa ja
han superat la primera fase,
consistent en la presentació
de propostes.
Finalitzat el termini obert, s’han
comptabilitzat un total de 158
propostes, aportades per 71
persones. A diferència d’anteriors edicions, quan les propostes es podien fer arribar per
escrit mitjançant les butlletes
habilitades, en esta ocasió la
primera fase s’ha hagut de fer
completament de manera telemàtica arran de la situació

derivada de la pandèmia de covid-19.
A partir d’aquest moment s’iniciarà la segona fase del procés
amb l’avaluació de cada projecte a càrrec d’un comitè tècnic
municipal.
Més endavant, els pressupostos
participatius entraran a la fase
de votació, que s’allargarà entre
el 5 i el 25 d’octubre. Tindran
dret a votar totes les persones
que el 31 de desembre del 2019
estiguessen empadronades a
Tortosa i que haguessen complit els 16 anys.

EXPOSICIÓ
ITINERANT

CONSELL
COMARCAL

PREMI AGUSTÍ
JUANDÓ

L’Exposició itinerant ‘Ànima.
15 anys de la Fundació.cat’
reprèn l’activitat cultural al
Departament de Cultura de
les Terres de l’Ebre.
Es pot visitar al Palau Oliver
de Boteller, seu dels Serveis
Territorials de Cultura de les
Terres de l’Ebre, a Tortosa,
des d’avui divendres dia 18 de
setembre fins al 30 d’octubre.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre, a través de la societat
Baix Ebre Innova, ha programat un parell de cursos
formatius per a l’octubre al
Viver d’Empreses de Camarles. L’oferta inclou un curs
d’atenció sociosanitària a
persones dependents en institucions socials i un curs del
programa Formació d’Oferta
en Àrees Prioritàries (FOAP).

El Consell de l’Advocacia Catalana entrega avui divendres, a
Tortosa, el XIV Premi Agustí
Juandó i Royo. Els guardonats
són Joan Perarnau Moya,
President de l’Audiència
Provincial de Tarragona i Lluís
Matamala Ribó, advocat que
va presentar la primera demanda en català als jutjats de
Manresa. El lliurament serà al
Teatre Auditori, avui (12h).

PSC TORTOSA
Enric Roig, portaveu socialista, va recordar al darrer Ple
que “enmig d’una situació
com la que patim a Espanya
amb una triple emergència
sanitària, social, i econòmica no hem de desviar les
prioritats a debats superflus
sinó centrar-nos en el dia a
dia de la ciutadania”. Roig va
demanar al Ple que “centri
les seves prioritats en donar
resposta als ciutadans”.

amposta
MÉS
NOTÍCIES
NOU CURS
Després de sis mesos, els més
de 3.200 alumnes d’infantil,
primària i secundària van
tornar dilluns a les aules dels
centres d’Amposta. S’estrena
un curs atípic i marcat per les
mesures de seguretat.Fins a
641 alumnes estan matriculats en educació infantil, 216
dels quals a P3. En educació
primària s’han matriculat
1.441 alumnes i en educació
secundària fins a 1.181. Dilluns
també van tornar a l’aula els
i les alumnes de batxillerat i
cicles formatius i van iniciar
curs altres centres formatius
de la ciutat.

ALIANÇA 2030
Amposta s’adhereix a l’Agenda 2030 amb una vintena de
compromisos pel desenvolupament sostenible. Està previst que el 25 de setembre el
govern de la Generalitat faci
efectiva l’adhesió d’Amposta
a aquesta Aliança 2030.

BLUEBRO
L’expedició BlueEbro, que
va fer amb caiac el descens
integral de l’Ebre, va arribar
divendres passat a Amposta.
L’Ajuntament va col.laborar
amb l’expedició allotjant als
seus membres al Centre de
Tecnificació Esportiva. Dissabte l’alcalde, Adam Tomàs,
i la regidora de Promoció i
Turisme Esportiu, Iris Castell,
des de l’Embarcador del Nàutic, van acomiadar l’expedició
quan arrancava per arribar a
la desembocadura.

POBLE NOU
Avancen les obres del dipòsit
d’aigua de Poble Nou. Segons
l’alcalde, Adam Tomàs, “una
millora significativa, de les
moltes que estem i que s’han
de fer, que amplia la capacitat
de 70 a 600 metres cúbics,
amb un pressupost d’execució de 200.000 euros i que
compta amb una subvenció
80.000 euros de l’Agencia
Catalana de l’Aigua”.
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PROPOSTA DE GERMANS MARIN
Es crea el ‘torró solidari Emma’, per obtenir
fons per a la investigació en el càncer de mama
E

l torró solidari batejat amb
el nom d’Emma, és una
proposta de Germans Marín
per contribuir a la captació de
fons per al projecte Emma, per
a la investigació en càncer de
mama.
El torró, fet amb xocolata pura
60%, es presenta amb una pastilla de xocolata blanca amb la
flamenca que dóna imatge a la
campanya del projecte Emma.
Està elaborat amb ametlles i arròs de les Terres de l’Ebre. El torró està a la venda a les botigues
de Germans Marín, per un preu
de 7€ i s’ofereix la possibilitat a
que altres botigues se solidarit-

zin amb el projecte i posin a la
venda el torró als seus establiments. La presentació del tor-

ró solidari fou a Germans Marin
Amposta, diumenge.
El projecte Emma és una iniciati-

va de la Fundació Doctor Ferran
per reforçar la investigació biomèdica en el càncer de mama.

LOTERIA SOLIDÀRIA
‘La Bruixa del Riu‘ i ‘Pixpress’ també
col·laboren amb el projecte Emma
E

l propietari de
l’administració N. 2 de
loteria d’Amposta, Agustí
Centellas, ha mostrat la seva
vessant més solidària amb
l’emissió de participacions
de loteria per contribuir a
la captació de fons per al
projecte Emma.
La impressió de les participacions les ha fet Pixpress, empresa
arts gràfiques d’Amposta, que
també contribueix amb el projecte Emma amb la seva col·laboració solidària. El número
solidari és el 66.203. Les par-

ticipacions es venen a 3€, dels
quals 2€ es participen en la loteria i 1€ és íntegre per al projecte Emma. Les entitats solidaries que vulguin col·laborar
amb el projecte Emma venent
les participacions de la loteria
solidaria, poden posar-se en
contacte amb els telèfons 977
51 92 27 i 977 51 91 04 o per
correu electrònic amb emma.
ebre.ics@gencat.cat.
Amb aquestes participacions
es vol arribar al màxim possible
de persones solidàries, alhora
que es difon un missatge d’es-

perança en la cura d’aquesta

malaltia.

“La supervivència del Delta és una qüestió de país
que ha de ser present al debat de política general”
L
a diputada Irene Fornós
ha fet saber que el Grup
d’Esquerra Republicana ha
presentat amb Junts per
Catalunya una Proposta de
resolució sobre la protecció
del Delta per ser votada
en el debat de política
general del Parlament de
Catalunya.

Segons Fornós “la supervivència
del Delta de l’Ebre és una qüestió de país, i per assegurar la seva
protecció i perdurabilitat calen
majors cabals d’aigua i una gran
aportació de sediments a la desembocadura; i per fer-ho possible és necessària una ràpida
execució dels projectes anunciants per l’Estat”.

La diputada republicana ha reclamat “la creació urgent d’una
comissió mixta Estat-Generalitat, amb la implicació de tots els
agents del territori, que permeti
conèixer, debatre i establir un
calendari de les actuacions a fer
per tal de reduir la vulnerabilitat
del Delta enfront dels impactes
del canvi climàtic”.
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MÉS
NOTÍCIES
DELTEBRE INICIA
LES OBRES
D’UN NOU
EMBARCADOR AL
PARC DEL RIU
S’han iniciat les obres d’un
pantalà flotant de 20 metres
de longitud al Parc del Riu
que permetrà donar cabuda
a quatre embarcacions i que
s’emmarca amb l’objectiu de
seguir obrint el municipi al
riu Ebre. Pel que fa al nom
de l’embarcador, Soler ha
explicat que serà en clau
de dona i que el Consell
Municipal de Dones serà qui
decidirà la denominació del
pantalà. El cost de les obres
frega els 60.000€ i estan
subvencionades en un 80%
pel Grup d’Acció Local de la
Pesca “Mar de l’Ebre”.

L’AMETLLA
La Confraria de Pescadors
Sant Pere de l’Ametlla de
Mar ha fet un balanç positiu
del sector pesquer durant
l’estiu, en el qual destaca
l’augment de captures de
moll, la baixada del lluç i
l’increment dels preus registrats per les altres espècies.
Una temporada d’estiu
similar a l’any anterior.
Tot i que el mes de juliol les
captures van ser lleugerament inferiors respecte al
2019, el mes d’agost ha estat
similar a l’any anterior. El
moll, la canana i la gamba
blanca han estat les espècies
més capturades mentre que
el lluç ha disminuït..

L’ALDEA
Des de la Regidoria d’Acció
Cultural i Educativa informen que han adquirit, per
a la Biblioteca Municipal,
llibres de lectura obligatòria
a l’ESO i batxillerat per tal
que els joves tinguin a la
seua disposició tots els títols
que se’ls hi demana des de
l’Institut. Podeu consultar a
la biblioteca els títols adquirits i les condicions de cessió
dels llibres.

baix ebre

DELTEBRE
El Centre Esportiu del Delta reobre amb
novetats i amb mesures de prevenció
D

illuns passat, es van
reobrir les portes del
Centre Esportiu del Delta.
L’equipament, que va estar
tancat des de la declaració de
l’estat d’alarma el passat 13 de
març, s’ha adaptat a les mesures per donar compliment a les
restriccions per la pandèmia, i
també contempla novetats per
als usuaris i usuàries del centre.
Entre aquestes novetats destaquen l’increment de les classes dirigides, l’augment de les
hores de monitor a la sala de
musculació, el canvi de gespa
a una de les pistes de pàdel, el
servei de notificacions al telè-

fon mòbil i també l’adequació
de l’espai exterior de la piscina per tal que esdevingui una
zona polivalent d’activitats a
l’aire lliure. Una acció que es
finalitzarà en breu. L’alcalde,
Lluís Soler, que va visitar dilluns
les instal·lacions, conjuntament
amb el tinent d’alcaldia, Robert
Bertomeu, i el responsable del
Centre Esportiu del Delta, Marc
Bertomeu, va explicar que
“volem que la ciutadania pugui tornar a accedir a les instal·lacions des de la prevenció
que implica la pandèmia, però
també des de l’oportunitat de
poder fer esport i salut en un

centre de referència que estem impulsant i adequant amb
nous serveis i millores”. Com
a compensació del tancament

de l’equipament a meitat de
març, els abonats i abonades
no pagaran la quota fins al mes
d’octubre.

MEDI AMBIENT
El Copate fa un seguiment del mosquit tigre i
efectua tractaments pilot a quatre municipis
E

ls tècnics del Consorci de
Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre (Copate)
han iniciat un seguiment de
la població de mosquit tigre
al territori.
Juntament amb els agents
rurals, han establert paranys
d’oviposició per detectar la presència o absència de l’espècie.
L’actuació, que forma part del
protocol contra les arbovirosis transmeses per mosquits a
Catalunya del Departament de
Salut, s’allargarà fins el mes de
novembre, quan l’activitat de

l’espècie s’atura. Segons l’organisme, la plaga s’ha detectat
a pràcticament a tos els municipis ebrencs. Els tècnics, a
més, estan desplegant proves
pilot amb tractaments contra
les larves de mosquit de tigre
en espais públics a Alcanar, la
Ràpita, la Sénia i Ulldecona.
El mosquit tigre està considerat
un vector transmissor de virus
com el Zika, Chikungunya o
Dengue. Els protocols sanitaris subratllen la necessitat de
la prevenció davant la detecció
de casos importats d’’infecció

per aquests virus i la presència

de mosquits adults actius.

L’ACM celebra el rebuig al decret de romanents i
reclama a l’Estat una nova proposta
L

’ACM (Associació Catalana
de Municipis) ha celebrat
que el Congrés hagi tombat
el decret sobre els romanents
dels ajuntaments i reclama
a l’Estat una nova proposta
“per no perdre més temps”.
En un comunicat, el president
de l’ACM, Lluís Soler, ha rebutjat que es presentin mesures

“improvisades, sense escoltar
ni negociar” i ha defensat que
el fons de 5.000 MEUR no ha
d’estar condicionat a la cessió a
l’Estat dels romanents ni a tenir
superàvit positiu. El president de
l’ACM reivindica que els ajuntaments no poden fer de banc de
l’Estat.
D’altra banda, el municipalisme

català reclama un fons per compensar les despeses extraordinàries que els ens locals han hagut
d’assumir amb l’inici del curs escolar.
Lluís Soler: “El nostre compromís
amb una tornada a l’escola segura és màxim, però ha de venir
acompanyat dels recursos necessaris per fer-ho possible”.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
TRANSPORT
PÚBLIC
En matèria de transport
públic, Xavier Pallarés,
delegat del Govern, i Lidia
Pino, directora territorial del
departament, han comparegut per anunciar els canvis
introduïts en els horaris
d’algunes línies regulars
que són força utilitzades per
estudiants de secundària
ebrencs. Així, a demanda
dels consells comarcals afectats, s’ha adaptat l’horari
de la línia que cobreix Móra
d’Ebre, Corbera i Gandesa
per facilitar l’entrada a classe al matí dels alumnes de
l’Escola Agrària de la capital
de la Terra Alta. Tot i disposar de sis freqüències en
cada sentit, la inexistència
de comboi entre dos quarts
de set i un quart i cinc d’onze dificultava la connexió. El
Govern s’ha proposat potenciar l’ús de transport públic
col·lectiu després de veure
com els primers resultats de
l’enquesta de mobilitat han
posat de manifest el gran ús
del vehicle particular per als
trajectes dins del territori.
En aquest sentit, s’ha anunciat una pròxima connexió
entre Flix i Móra d’Ebre
així com la modificació
dels horaris de la línia que
enllaça Riba-roja, l’Hospital
Comarcal i la capital de la
Ribera per poder garantir els
transbordaments amb altres
línies.

L’AMETLLA
Aquest dimecres van
començar totes les modalitats esportives que ofereix
l’AME. Finalment, aquelles
que siguin de contacte, com
ara el futbol, només faran
entrenaments.
De fet, des de la Federació
s’ha informat que “les competicions a les categories de
futbol base no començaran
fins a la primera setmana de
novembre, fet que recolza
la postura de l’AME de no
competir”.

AL TRAM EBRENC DE LA C-12
Destinen 1,8 MEUR a la instal·lació de malles
per evitar esllavissades de talussos
E

l Departament de
Territori i Sostenibilitat
inverteix 1,8 milions d’euros
en la instal·lació de malles
de triple torsió per evitar
esllavissades de talussos
arran dels temporals de pluja
a la carretera C-12 al seu pas
per les Terres de l’Ebre.
Els treballs se centren en
aquest moment en un tram
de 26 quilòmetres entre els
termes municipals de Tortosa i Benifallet –amb un cost
de 700.000 euros-. Durant
els pròxims mesos, abastaran
també un altre tram d’onze
quilòmetres entre Garcia i Flix,

amb una inversió d’1,1 milions
d’euros. D’altra banda, i a la mateixa, C-12, el Departament de
Territori i Sostenibilitat té previst
iniciar, a partir del 6 d’octubre,
les obres de millora del paviment
en el tram comprès entre Aldover i Xerta, una obra “reivindicada” al territori, segons el delegat
del Govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarés, a l’espera de
l’anunciat projecte ampliació del
via amb trams de dos carrils en
un sentit –vials lents per facilitar
avançaments o 2+1-. En paral·
lel, el Departament ha anunciat
que treballa per potenciar el
transport públic al territori i ha

anunciat l’adaptació dels horaris de línies de bus que con-

necten amb centres educatius
de secundària.

“INVIABLES”
El Govern tomba els parcs eòlics de la Serra
de la Creu projectats a Tortosa i el Perelló
E

l Govern ha tombat els
projectes dels parcs eòlics
de la Serra de la Creu 3 i 4
projectats entre els termes
municipals de Tortosa i el
Perelló.
La Ponència d’Energies Renovables del Departament
de Territori i Sostenibilitat ha
dictaminat aquest dilluns que
l’emplaçament de les centrals
no és viable, tot i que encara no
ha publicat els motius d’aquesta decisió. L’entitat ecologista
GEPEC-EdC va presentar al·legacions al projecte i apunta que

la proximitat a la Xarxa Natural
2000; la protecció de l’àliga
cuabarrada i la preservació del
conjunt arquitectònic de l’antic
poblat de la Fullola serien els
principals motius per desestimar-lo, tal com ja va passar
amb la central de La Mola, situada a la mateixa zona, a finals
d’agost. Els projectes dels parcs
de la Serra de la Creu 3 i 4 preveien la construcció de nou aerogeneradors que tindrien una
potència de 5,5 MW, amb torres
de 120,9 metres i rotors de 157
metres de diàmetre. El tècnic

en defensa ambiental de GEPEC-EdC, Joan Ramon Mendo,
ha explicat a l’ACN que l’entitat
ecologista van presentar un in-

forme desfavorable al projecte
al·legant que la instal·lació tindria efectes sobre el paisatge i
la fauna protegida.

L’Ajuntament de l’Ampolla va posar en marxa
tots els protocols per a iniciar el curs escolar
L

’Ajuntament de l’Ampolla,
en coordinació amb
la direcció de l’Escola
Mediterrani de l’Ampolla,
va posar en marxa tots els
protocols per tal d’iniciar el
curs escolar amb la màxima
seguretat sanitària possible.
L’Ajuntament va dotar el centre de tots aquells elements de

prevenció i seguretat que des
del consell escolar i la direcció
del centre li van sol·licitat, amb
la finalitat de complementar
els facilitats pel Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Així doncs, l’Ajuntament va proporcionar estores
desinfectants per a les entrades,
dispensadors de gel amb sensor

per a totes les aules, gel hidroalcohòlic, termòmetres frontals
per a controlar la temperatura
als nens i nenes abans d’accedir al centre, desinfectant per a
superfícies, mascaretes i altres
elements necessaris perquè tant
el personal docent com l’alumnat disposi de la màxima protecció sanitària. La Regidoria

de Cohesió Social també va
anunciar que s’intensificaran i
es reorientaran les tasques de
neteja i desinfecció del centre, posant especial atenció
als banys i als espais on hi hagi
més afluència de nens i nenes. Els primers de curs dies
han transcorregut amb tota
normalitat.

montsià
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LA RÀPITA
LA REGIDORIA D’IGUALTAT IMPULSA UNA CAMPANYA PER
SENSIBILITZAR CONTRA ELS MICROMASCLISMES’
La regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de la Ràpita ha
presentat la campanya #AixòÉsMasclisme per conscienciar contra la normalització
d’expressions i actituds masclistes que, sota l’etiqueta de
“micromasclismes”,
poden
quedar invisibilitzades. La regidora de Polítiques Socials i
Igualtat, Oona Tomàs Quixal,
ha definit la campanya com a
“molt visual”, ja que consistirà
en diferents càpsules audiovisuals, material gràfic imprès i
diversos murals on es reproduiran frases i situacions discriminatòries.
Algunes frases, que han estat
seleccionades a partir de la
participació de la ciutadania
a través de les xarxes socials,
són ben presents en el nostre
dia a dia. Per exemple, “això
és faena d’homes”, “i vas tota
sola? no tens temor?” o “això
les xiquetes no ho fan”. A ban-

LA SÉNIA
TALLS DE
CARRERS
La Policia Local ha informat,
aquest dimecres, que per
donar seguretat als infants
durant les seves entrades i
sortides a l’escola Jaume I,
s’ha procedit als següents
talls de carrers amb tanques
i senyalització temporal,
durant els horaris d’entrada i
sortida al centre:
C/ Pompeu Fabra es talla a
l’altura del C/Felip II.
C/ Castelló es talla a l’altura
del C/ Madrid.
C/ Madrid es talla a l’altura
del C/ Felip II.

EL CONSELL
COMARCAL DEL
MONTSIÀ
IMPLEMENTA
EL SISTEMA DE
CITA PRÈVIA

da de les accions de comunicació, la regidora d’Igualtat ha
avançat que al llarg de la tardor la campanya es complementarà amb xerrades i tallers.
Les cinc càpsules audiovisuals
es publicaran a les xarxes socials de l’Ajuntament de la Ràpita. El disseny de la campanya

SANT JAUME

ha anat a càrrec de la dissenyadora rpitenca Sandra Clua, que
actualment resideix a Londres
des d’on ha treballat per marques com Google, Jaguar o
Adidas.
La tipografia i l’animació de la
campanya dissenyada per Clua
pretén imitar la forma de parlar

per tal de fer més real i quotidià el missatge. Finalment,
l’artista rapitenca Anna Gasparín Balada, plasmarà els dissenys en tres murals de grans
dimensions.
Les localitzacions dels murals
no es donarà a conèixer fins
més endavant.

LA RÀPITA

REOBERTURA
DELCENTRE DE
DIA
El passat dilluns començava
el nou curs escolar i, ahir
dijous, a Sant Jaume d’Enveja, estava previst reprendre
l’activitat al Centre de dia.
L’alcalde Joan Castor Gonell
indicava que “la situació sanitària, a nivell local, és bona.
Sé que, tal com hem fet des
del primer dia, tots i totes
farem tot el que podrem per
mantenir-la”.
Segons les dades dels darrers
dies, l’index de risc a la població és “molt baix”.

Aquest estiu el Consell Comarcal
del Montsià ha posat en funcionament el sistema de cita prèvia
a la seva seu. Aquest servei permet concertar una hora concreta amb qualsevol dels departaments que conformen l’ens.
El procés per dur-ho a terme
és molt senzill, s’ha d’accedir
a la web del Consell Comarcal

Les Jornades Gastronòmiques
del Polp i l’Arròs arriben a
la seva 30a edició amb una
oferta de 12 menús que combinen aquests dos productes
de proximitat i de temporada.

Aquesta edició, però, se celebrarà amb les restriccions i les
normes sanitàries que implica
la pandèmia de la Covid-19, la
qual cosa no impedirà que qui
ho vulgui pugui gaudir de l’exquisida gastronomia rapitenca.
Les Jornades Gastronòmiques
de Polp i l’Arròs començaran el
18 de setembre i acabaran el 4
d’octubre, una dotzena de restaurants de la Ràpita oferiran
menús d’entre 28 i 45 euros.

del Montsià (www.montsia.cat)
i anar a l’apartat Cita prèvia. Un
cop realitzat aquest pas, només
cal seleccionar el tipus de tràmit,
escollir dia i hora i facilitar un seguit de dades personals. Per últim, l’usuari rebrà un correu de
confirmació a la seva bústia. El
Consell Comarcal del Montsià
posa a disposició el telèfon 977

70 43 71, per a totes aquelles
persones que no puguin tramitar la cita prèvia a través d’Internet. El servei de cita prèvia
permeten reduir dràsticament
el temps d’espera dels usuaris,
a més a més serveix per garantir el compliment de totes les
mesures de seguretat arran de
la pandèmia.

30 EDICIÓ DE LES
JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DEL POLP I
L’ARRÒS
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MÉS
NOTÍCIES
“PENSAMENT
CRÍTIC”
El Cercle de Pensament
Crític de les Terres de l’Ebre
(En Kontr@) ha presentat
aquest dimarts el programa
de les Terceres Converses
de Pensament Crític a les
Terres de l’Ebre que tindran
lloc aquest dissabte 19 de
setembre a l’Auditori Sixto
Mir de la Ràpita. Després
d’haver celebrat les dues
primeres edicions a l’Ametlla
de Mar i Amposta debatent
temes com la resistència
com a eina política o la justícia i el poder, ara arriben a
la Ràpita amb la qüestió de
la memòria històrica, ja que
enguany es compleixen 75
anys dels alliberaments dels
camps de concentració nazis
i el final de la Segona Guerra
Mundial.

LA RÀPITA
L’Ajuntament de la Ràpita ha reconegut tres dels
millors treballs de recerca de
temàtica local que han fet
els estudiants de segon de
Batxillerat de l’Institut els
Alfacs. Enguany, les investigacions seleccionades són
José Elias Tomas, una vida
de presons, de Pau Navarro
Monllaó; Reconstrucció dels
orígens rapitencs, de Pol
Campo Ortí; i Santa Cecília
a l’AMR: celebració, tradició
i evolució, de Laura Carles
Robres.

INCIVISME
L’Ajuntament de la Ràpita
va compartir un vídeo viral
en què es veu el mirador de
la Torreta completament
brut pels efectes d’un ‘botellon’ de cap de setmana. S’ha
compartit per denunciar el
fet i per insistir que sempre
cal ser respectuosos amb
l’entorn, però molt més en
aquesta època de pandèmia
en què aquestes activitats
que concentren gent al carrer bevent alcohol al carrer
estan encara més prohibides. (Ràdio Ràpita)

10

montsià

DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de setembre / 2020

ALCANAR
L’AJUNTAMENT SUSPÈN LES FESTES
DEL REMEI I EL FESTIVAL TYRIKA

Davant de l’evolució actual
de la pandèmia provocada
per la Covid-19 i per evitar
possibles contagis i rebrots,
l’Ajuntament d’Alcanar i la
Comissió de Festes han decidit
conjuntament suspendre les
Festes del Remei, previstes del
9 al 12 d’octubre. Igualment, la
quarta edició del festival Iber
Tyrika, que també s’havia de
celebrar a l’octubre, queda

a n u l· l a d a . L a d e c i s i ó d e
posposar els actes de festes
per a l’any vinent s’ha pres
de manera unànime amb les
pubilles, hereus, així com els
seus familiars. En els pròxims
dies el consistori anunciarà les
diferents activitats previstes
per aquesta tardor, que es
realitzaran seguint el protocol
de mesures de seguretat i
protecció davant la COVID-19.

SANTA BÀRBARA
EL DIA 21 S’ESPERA
QUE TORNI LA
NORMALITAT DELS
SERVEIS AL CAP
En l’inici de la temporada a la
Plana Ràdio, tornen espais com
el “Curem-nos en Salut” amb el
que cada dimarts a les 11’10h.
la infermera del CAP de Santa
Bàrbara, Montse Martí, explica
temes diversos relacionats en
la salut. Aquesta setmana, en la
presentació, Martí va informar
que “al CAP de Santa Bàrbara,
aquest mes de setembre, aniran
tornant progressivament els
serveis habituals i l’octubre “ja
tindrem les mateixes prestacions

“LA CATALUNYA
POSTPANDÈMIA
HA DE CONTINUAR
SENT INDUSTRIAL”
El diputat Alfons Montserrat va
intervenir al Ple del Parlament,
com a portaveu d’Esquerra

que teníem abans”. La infermera
va recordar que tal com estava
programat, “es preveu que el dia
21 es posarà en marxa el servei
de llevadora i que ja tindrem els
metges i les infermeres al seu
consultori habitual”. Així mateix,
va dir que després de les vacances el dia 29 s’incorporarà el
servei de pediatria. D’altra banda Martí, recordava que la gent
s’haurà d’acostumar a demanar
cita prèvia amb els diferents
mitjans que hi ha actualment.
“Això fa que no s’acumuli gent al
CAP i s’evita la propagació si hi
ha algun contagi. També permet
que els professionals poguéssim
atendre millor a la gent”. (La
Plana Ràdio)

Republicana, en el debat sobre
política industrial. Montserrat va
afirmar que “la Catalunya postpandèmia ha de continuar sent
industrial, que competeixi en
valor afegit i no en preus; basada en el coneixement i no en
la mà d’obra barata; i amb una
indústria dinàmica, innovadora
i sostenible, tant econòmica-

ALCANAR
L’ ESTALVI PER LA SUSPENSIÓ DE
FESTES, DESTINAT A MESURES DE
PROTECCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

L’equip de govern ha decidit
que es destinarà una part de
l’estalvi generat per la suspensió de les diferents festes a
cobrir les necessitats en matèria de protecció davant la covid-19 que els centres educatius del municipi comuniquen
a l’Ajuntament, tal com s’ha fet
en els darrers mesos amb iniciatives similars. L’alcalde, Joan

Roig, i la regidora d’Educació,
Maribel Ramon, es van reunir
amb les direccions dels tres
centres educatius del municipi
i amb els representants de les
associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA) i les associacions de famílies d’alumnes
(AFA) per comunicar que el
consistori posa els seus recursos a l’abast dels centres.

ULLDECONA

PADESA

FORMACIÓ SOBRE
IGUALTAT

ES CONVOCA UNA
VAGA

Les darreres setmanes s’han
fet diverses sessions formatives sobre igualtat, sexe i gènere a l’Ajuntament, dirigides
al personal de l’administració
local, tant treballadors/es de
les diverses àrees municipals,
agents de la Policia Local i
càrrecs electes. En les sessions
es treballen eines de sensibilització i prevenció de la violència sexual en espais d’oci,
pràctiques per a l’atenció de
víctimes d’agressions sexuals,
socialització del gènere i
estratègies per corregir el
sexisme lingüístic.

CCOO convoca als més de
1.000 treballadors dels escorxadors de l’empresa PADESA de les Terres de l’Ebre
a una vaga de dos dies, el
13 i 14 d’octubre, per “la impossibilitat de poder signar
un conveni sectorial dels escorxadors després que hagi
caducat el del 2018”, segons
ha informat el sindicat en
un comunicat. La vaga està
convocada en l’àmbit de tot
l’Estat espanyol, i hi poden
participar els més d’11.000
treballadors i treballadores
que hi ha al sector.

ment com ambientalment”. El
diputat va defensar “una nova
planificació industrial, més sostenible, orientada cap a una
economia circular, amb visió
global, innovadora i tecnològicament avançada”. També va
insistir en el paper que ha de jugar l’Agència Catalana d’Energia en el camp industrial.

MÉS
NOTÍCIES
‘MILLOREM
ALCANAR’
Aquesta setmana ha començat una nova temporada del
programa ‘Millorem Alcanar’. Per cinquè any consecutiu ‘Millorem Alcanar’
s’emetrà els dimarts i els
divendres des de la sintonia
d’Alcanar Ràdio. Tots els
dimarts a partir de les 12
h els veïns i veïnes poden
fer preguntes, queixes i
suggeriments en directe i
els dimecres a la mateixa
hora l’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, respon a les diferents
demandes.

ULLDECONA:
JORNADES
MUSICALS
Últim concert de l’edició més
curta de les Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat,
diumenge vinent amb MFC
Chicken + Turista Bang Bang
DJ. Les entrades presencials
ja fa uns dies que es van
esgotar “però podràs gaudir
del concert des de casa i de
forma gratuïta amb l’emissió en live stream HD amb
RUMI”.

LA GALERA
Del 19 de setembre a l’1 de
novembre la Sala 2, dedicada
a exposicions temporals de
Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de
la Galera (baixos de l’Ajuntament), acollirà una exposició
de fotografia de Ferran Hortigüela: “ATANSA’T. Lo meu
confinament a la Galera”.

AJUNTAMENT DE
GODALL
L’Ajuntament comunica,
a tots els interessats, que
ja es poden sol·licitar les
autoritzacions per la crema
de restes agrícoles durant el
període del 16 de setembre
al 15 d’octubre de 2020, a
les oficines de l’Ajuntament
amb horari de 10 a 14h i de
16 a 20h.

publicitat
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l’entrevista

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE
15-9-2000: tres entitats ebrenques van convocar una
assemblea que va desencadenar el neixement de la PDE
L

a Plataforma en Defensa
de l’Ebre ha complert
aquesta setmana 20 anys.
Un aniversari especial, però
marcat per una pandèmia
que impedirà poder
fer una celebració com
l’entitat hagués desitjat.
En qualsevol cas, 20 anys
defensant l’Ebre amb una
lluita que continua. Ho
comentem amb el portaveu
de la PDE, Manolo Tomàs.
Pregunta: Com va començar
tot?
Resposta: La lluita en contra
dels transvasaments de l’Ebre
ve de molt lluny. El que passa és que sempre havia estat
molt minoritària i no hi havia
en la societat una percepció
clara de les conseqüències
territorials d’un transvasament de l’aigua del riu. De fet
el transvasament a Tarragona
va ser impulsat per gent del
territori amb l’argument de
que la venda de l’aigua generaria riquesa a un sector del
Delta. Fou llavors quan un petit grup de persones ens vam
organitzar en la Coordinadora Antitransvasaments i vam
seguir denunciant que la detracció d’aigua del riu fora de
la conca tenia impactes ambientals i socioeconòmics que
podrien posar en perill el futur
del territori. De fet en aquell
moment ja va haver una, forta
reacció ebrenca al primer pla
hidrològic nacional de Felipe
González conegut com el pla
Borrell (1993) que plantejava
un faraònic transvasament
de l’Ebre cap a Barcelona i
capa Múrcia. Aquest pla no
el van poder implementar.
Al mes de maig de 2000 ens
vam assabentar que el govern
del PP amb José Maria Aznar
recuperava part del PHN del
PSOE i planteja el mateix i a
més aquesta vegada era de
forma molt seriosa. La Coordinadora Antitransvasaments
vam considerar que si no hi
havia una forta reacció institucional aquest pla seria imparable. Però les reunions que
vam tenir amb els partits polítics ebrencs van ser un fracàs
(sols ERC i ICV ens van manifestar que estaven disposats

a enfrontar-se). Tot plegat va
possibilitar el trobar-nos tres
entitats ebrenques, ACTE presidida per Carles Ibañez, Amics i
Amigues de l’Ebre presidida per
Salvador Tarragó i la Coordinadora Antitransvasaments per
convocar una assemblea popu-

2000-2020
Han passat 20 anys
d’aquella assemblea
popular a l’Auditori
Felip Pedrell

lar el 15 de setembre a l’Auditori Felip Pedrell per intentar organitzar la defensa del riu amb
la major força possible. No les
teníem totes i, de fet, vam demanar la sala petita amb capacitat per a 100 persones. La idea
era crear un organisme més
gran, ‘caurem però ho farem
amb dignitat’. La sorpresa va ser
que la gent ens va desbordar.
Vam haver de passar a la sala
gran que estava plena de gom
a gom. Llavors vam crear la Plataforma en Defensa de l’Ebre al
crit de Salvador Tarragó “Lo riu
és vida, no al transvasament”. A
l’acabar, a les 12 de la nit, vam
fer la primera manifestació cap
a l’Ajuntament de Tortosa i all
mateix unes 400 persones es
van apuntar al moviment. Van
ser uns mesos d’activitat frenètica creant comissions de
treball amb reunions interminables, extenent-nos pels pobles
fent, a més, cada divendres una
manifestació a Tortosa on cada
vegada hi havia més gent. Una
sana bogeria d’una societat que
semblava despertar-se i volia
prendre les regnes del seu futur.
Una lliçó de dignitat.
P: Evolució de la Plataforma.
R: Ja com a Plataforma en Defensa de l’Ebre, i amb el suport
social que vam aconseguir, vam
crear l’estructura, la gent i els
mitjans per a poder afrontar el
repte de tombar els articles del
PHN 2001 que feien referència al transvasament de l’Ebre
(de fet tot el títol 3r de la llei).

15-9-2000
“Vam demanar la sala petita de l’Auditori però la sorpresa fou que la gent
ens va desbordar. Vam haver de passar a la sala gran que es va omplir de
gom a gom”. Llavors es va crear la Plataforma al crit de ‘Lo riu és vida, no
al transvasament”
Ens vam adonar que havíem
d’aconseguir treure el problema
del territori i tenir un argumentari sòlid i contrastat. Ressaltar
l’aliança amb el món de la ciència, en concret amb la Fundació
Nova Cultura de l’Aigua, amb
les organitzacions mediambientalistes i sobretot el treball
sord però persistent d’una persona a Brussel.les va fer que el
nostre missatge siguès escoltat
i respectat en amplis sectors del
món de la ciència i de la política europea (és poc conegut
que a Europa els aliats de la PDE
van guanyar en 4 votacions al
govern espanyol). Tota la feina ha estat i està feta sobre la
base de la voluntarietat sense
cap remuneració. La filosofia,
des de llavors, és: cada persona
aporta el que sap i el que pot i
on no arriba un, arriba un altre.
I així seguim. La participació i
compromís de la gent en les

activitats de la PDE és individual i voluntària, sense cap més
obligació que la que una persona es vulgue posar. L’assistència a les reunions setmanals
és lliure i oberta. La quantitat de
gent fluctua segons el moment.
Per exemple en època de poca
mobilització a les reunions setmanals solem ser entre 15/20
persones. En èpoques de molta activitat vàries desenes, això
sempre ha estat així. Sobre l’impacte social crec que és innegable a dos nivells. El primer, i
ho dic amb orgull, som ebrencs,
som de la Terra de l’Ebre. Això
que ara sembla molt fàcil no
sempre ha estat així. I també
crec que hem posat a les Terres
de l’Ebre al mapa català. Avui la
problemàtica que afecta al delta
de l’Ebre es una qüestió de país
encara que de vegades sembla
que el govern no ho sàpigue.
També he de ressaltar que avui

la PDE esta reconeguda com
a interlocutor vàlid en àmplies
esferes del món de la ciència,
l’ecologia i de la política. No
és cap tonteria per a un moviment ciutadà d’un territori tan
petit.
(continua a la plana següent)

IMPACTE SOCIAL
“L’impacte social que
s’ha assolit és innegable a dos nivells. S’ha
unit un territori en una
lluita i, a més, s’ha posat les Terres de l’Ebre
al mapa català”

l’entrevista
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20È ANIVERSARI
“Cada 7/8 anys surt una proposta de transvasament i a
totes ha hagut una oposició i ara això es repeteix”
(ve de la plana anterior)
P: Amb els anys, els moviments socials poden tendir a
polititzar-se. Quina valoració
en feu en aquest sentit?.
R: Justament aquest és un
tema que gestionem amb la
màxima prudència. La transversalitat de la PDE fa que
qualsevol persona, sigui quina
sigui la seva ideologia, pugui
participar en les nostres activitats ja sigui en la seva organització (les reunions setmanals) o en la seva execució
(concentracions, actes públics...). A les reunions només
es parla d’aigua, riu i territori.
I no pot ser d’altra manera.
La relació amb institucions i
partits es fa sobre la base del
respecte però sense condicionants. No podem, ni volem,
hipotecar l’esforç i el sentiment de la gent que lluita pels
objectius de la PDE i al mateix
temps hem de permetre que
cada persona visqui la seva
ideologia com cregui convenient. No tenim aspiracions
d’uniformitat, no tothom veiem les coses iguals però ens
uneix la voluntat de defensar
el futur del territori al marge
de la conjuntura política. No
estic en contra de la política.
Però crec que un moviment
que vol ser social i transversal
no s’ha d’implicar en campanyes polítiques concretes.
P: En 20 anys, també han hagut discrepàncies internes,
moments de tensió. És així?
R: moviment social com és la
PDE on col.laboren persones
de diferents formes de pensar i de diverses poblacions hi
hagin, en moments concrets,

DEFENSA DE L’EBRE
“Ens uneix la
voluntat de defensar
un territori, però
sempre al marge de la
conjuntura
política, sense
condicionants”

punts que generen debats i discrepàncies que per alguns poden ser importants. La història
de la PDE n’esta plena. I jo això
ho veig normal. Una altra cosa
és que això s’hagi intentat utilitzar mediàticament per debilitar
el moviment social. D’altra ban-

PRESENT I FUTUR
“Si la situació actual no
canvia, creiem que
haurem de tornar a
sortir al carrer”
da, recordo moments de tensió,
quan el CAT (any 1986), amb la
gent del delta i propera a CiU.
Amb el Pla Gonzalez-Borrell
(any 1993), amb la gent propera
al PSC, amb el pla Aznar-Matas
amb la gent propera al PP (any
2000). També amb la modificació del PHN promoguda per
Zapatero amb la gent propera al
PSC (any 2004). Amb el decret
de sequera amb la gent del tripartit català PSC, ERC i ICV (any
2008). I n’hi hauria més. Com
he dit, la participació és personal i no genera cap obligació no
volguda. Per tant, jo crec que
això forma part de la riquesa
del nostre Moviment. Hem sabut afrontar situacions que per
a molta gent podien semblar
dramàtiques però que ens han
servit per a madurar i agafar experiència i força per continuar
treballant. Si us fixeu han canviat situacions polítiques però els
objectius i la manera de treballar
de la PDE no s’han modificat ni
una coma, com ha de ser. Tot i
això vull remarcar que les cares
visibles de la PDE al llarg de la
nostra història, el que anomenem portaveus, han estat i són
les persones mes adequades
per a gestionar les situacions
que ens ha tocat viure. El meu
reconeixement a la seva tasca.
Tots els actuals portaveus i gran
part de l’equip de treball actual
estem des del 15 de setembre
de 2000 i alguns abans hi tot. Hi
ha història, cohesió, experiència
i voluntat.
P: 20 anys i la lluita continua.

R: Des de 1973 han hagut nou
propostes de transvasament
de l’Ebre. Han canviat governs,
presidents, ministres. Però,
mani qui mani, cada 7/8 anys
surt una proposta de transvasament encara que a totes ha hagut oposició ebrenca, i això ara
es repeteix. El temporal “Gloria”
ha posat de manifest la vulnerabilitat del delta de l’Ebre. El
fet més clar és que estan desapareixen cada any desenes de
kilòmetres quadrats de territori
engolits pel mar per la manca
de sediments ja que estan retinguts als grans embassaments
que hi ha riu amunt. Aquest clar
advertiment que ens fa la natura ha posat en evidència de
que si no s’emprenen mesures
clares i contundents les Terres
de l’Ebre patim un risc clar de
desestabilització de tal manera
que al Delta podem ser els primers refugiats climàtics d’Europa. ¿I davant d’això que fan
les administracions? És increïble: el govern central aprova
un nou transvasament de l’Ebre
aquesta vegada a...Santander!,
impulsa un transvasament del
Jalón que és l’afluent principal
del marge dret de l’Ebre i prepara un pla hidrològic que presentarà el mes de desembre en
el que en l’apartat del delta de
l’Ebre diu que ni s’enfonsa ni

regressiona. Pel que respecta
al govern català fa quinze dies
que ha promocionat l’ampliació
i extensió de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona a
uns pobles de la Baixa Segarra
i la Conca de Barberà amb el
qual consolida el transvasament
a Tarragona i entra parcialment
en les conques internes de Catalunya. Clarament dos respostes que indiquen que les Terres
de l’Ebre no som prioritat i que
o ens espavilem o hi hauran fets
consumats que faran molt difícil
el desenvolupament, quan no la
subsistència, del territori. Per
acabar-ho d’adobar al mes de
desembre està prevista la presentació del Pla hidrològic de
l’Ebre 2021-2027, el contingut
del qual no té en compte la petició que estem fent de fa anys
de augmentar el cabal ambiental del riu per permetre la regeneració del delta amb nutrients
i sediments. Tot un panorama
que ens situa en la necessitat de
que les institucions de les Terres
de l’Ebre, sigui quin sigui el seu
color, assumeixen el lideratge
per a canviar aquesta situació.
Si no és així la Plataforma en
defensa de l’Ebre creiem que
haurem de tornar a sortir al carrer per defensar el nostre futur
ja que qui ho hauria de fer no
s’atreveix.

P: Celebració de l’aniversari diferent a la que haguéssiu volgut fer.
R: Està clar. Degut a la pandèmia no podem celebrar-ho
com voldríem. Però convidem
a què el diumenge 20 de setembre la gent que ho desitgi
ens acompanyi brindant, ballant, xalant… per l’aniversari,
participant amb una foto o vídeo i compartint-la a les xarxes etiquetant-nos instagram
@Plataforma_Defensa_Ebre o
twitter @pde.

DISCREPÀNCIES
“En 20 anys han
hagut
discrepàncies. Crec
que és normal. Una
altra cosa és que
això, en determinats
moments, s’ha
intentat utilitzar
mediàticament per
debilitar el moviment
social”
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terres de l’ebre

SERVEI DEFICIENT
“El govern espanyol ens condemna a
veure passar de llarg l’Euromed”
L

a diputada i secretària
general de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra, Norma
Pujol, ha registrat diverses
preguntes per escrit al Govern
espanyol sobre la possible
aturada de l’Euromed a les
Terres de l’Ebre després de
saber-se que Renfe ha afegit
dos nous serveis diaris entre
Barcelona i València.
Pujol ha afirmat que “el govern
espanyol ens condemna a veure
passar de llarg l’Euromed i patir un servei ferroviari deficient.
Amb la posada en marxa de la
variant del corredor ferroviari entre Vandellòs i Tarragona
l’oferta del servei de trens a les

Terres de l’Ebre no ha millorat, i
la planificació d’actuacions que
s’havien de fer no sembla que
hagi tingut l’efecte positiu que
s’esperava”.
La diputada s’ha mostrat decebuda amb la situació actual perquè “la única decisió que
hem conegut durant els darrers
mesos és l’acord entre Renfe i
el Departament de Territori per
suprimir dos de les quatre freqüències del tren Avant, que
connectava Tortosa i el Camp
de Tarragona durant els caps de
setmana, quan només portava
un mes en funcionament”.
Pujol ha criticat el fet que “mentre el govern de l’Estat augmen-

BENIFALLET
Norma Pujol, diputada d’ERC.

ta la freqüència diària d’Euromeds entre València i Barcelona,
a les Terres de l’Ebre només els
veiem passar de llarg després
de deixar-nos sense parada, i a

més, són incapaços de compensar-ho amb uns altres serveis ferroviaris que tinguin iguals
prestacions i un mateix preu de
bitllet”.

Es presenta ‘Tornarem a vèncer’, la proposta
estratègica independentista de Junqueras i Rovira
squerra Republicana va
presentar a la Ràpita el
llibre “Tornarem a vèncer
(i com ho farem)” d’Oriol
Junqueras i Marta Rovira.
El llibre, escrit a quatre mans
entre el president i la secretària general dels republicans, vol
ser una proposta estratègica
posada al servei de l’independentisme perquè aquest esdevingui hegemònic i es pugui
assolir la República Catalana.
L’acte, que va comptar amb les
intervencions de la regidora de
Cultura, Erika Ferraté, l’alcalde

de la Ràpita, Josep Caparrós,
i el diputat al Parlament, Lluís
Salvadó; fou la primera presentació de les més de trenta que
s’han previst fer a les Terres de
l’Ebre. Salvadó va desgranar el
contingut del llibre esmentant
les lliçons a extreure a partir de
la diagnosi de les fortaleses i
febleses extretes arran de l’1
d’octubre. L’alcalde de la Ràpita va subratllar que el full de
ruta passa, com diu el llibre, per
“treballar, treballar i treballar”
aconseguint arreu del país el
que s’ha assolit a territoris com

l Departament
d’Agricultura recomana
als arrossaires que apliquin
la saponina contra el caragol
maçana a la tardor, just
després de segar.
Segons coincideixen tècnics
del Departament i experts, l’ús
d’aquest producte biològic
aprofitant al màxim les altes

temperatures d’aquesta època
de l’any permet millorar considerablement la seva efectivitat. Enguany, l’afectació causada per la
plaga als arrossars s’ha incrementat pel retard en la sembra, fet que
ha obligat a repetir tractaments o
fer-ne en parcel·les on, a priori,
no calia. Per aquest motiu, s’han
incrementat els ajuts destinats als

Per acord del Ple, de data
25.08.2020, es va aprovar
inicialment el Projecte Bàsic
i d’Execució de Rehabilitació de l’edifici de la SAT,
redactat per M6Arquitectura, amb un pressupost
de 828.004,42€.Segons
ha informat l’ajuntament,
mitjançant aquest anunci, se
sotmet l’esmentat Projecte
a informació pública per un
termini de 30 dies, a comptar des de la publicació en
el BOP, perquè les persones interessades examinin
el Projecte i presentin, si
s’escau, les al·legacions que
considerin pertinents. “El
Projecte es pot examinar en
les oficines de l’Ajuntament,
en horari d’atenció al públic”.

ROQUETES

les Terres de l’Ebre, on ara l’independentisme és majoritari.
A la presentació de la Ràpita,

han seguit d’altres a Horta de
Sant Joan, Deltebre, Xerta, Ulldecona i Roquetes (ahir).

Saponina contra el caragol maçana, a la tardor
E

CAMPANYA DE
L’ARRÒS
Els arrossaires del delta inicien una campanya de la sega
adaptada a la Covid-19. S’
augura que la collita de l’arròs serà bona i es retardarà
menys del que es preveia a
l’inici de la campanya.

AHIR A ROQUETES

E

MÉS
NOTÍCIES

pagesos per adquirir aquest producte, que passen del 33% al 50%
i s’ha elevat un 55% la partida per
fer-lo arribar a tots aquells que el
necessitin. Les bones pràctiques
agrícoles permeten assolir efectivitats en la lluita d’entre el 90 i
el 100%,, respecte entre el 60 i el
70% d’aplicacions deficients que,
a més, posen en risc la collita.

Fins demà, la pista d’accés a
la Mola estarà tallada des de
l’encreuament de la pista de
la font del Mascar. L’Ajuntament, a través del COPATE
i gràcies a un ajut de gestió
forestal sostenible (DARP),
està treballant en el condicionament del ferm d’aquesta
pista que puja a la Mola.

XERTA
L’Ajuntament informa que
del 16 de setembre, al 15
d’octubre, es poden sol•licitar els permisos per a crema
de restes agrícoles. “Podeu
trucar al 977473005 o enviar
un mail a aj.xerta@xerta.cat
i us farem arribar el permís
per correu electrònic o al
vostre domicili. Cal aportar
les següents dades: Nom i
cognoms, DNI, telèfon mòbil
i el nom de la partida.

ribera/terra alta
ASCÓ
DEMÀ DISSABTE, NIT DE LA CULTURA
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TIVISSA
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
IMPULSA LA MILLORA DEL
SANEJAMENT
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MÉS
NOTÍCIES
GANDESA
Es van perfilant les millores
del tram urbà de la C-43, ja
està a prop de finalitzar la
primera fase de la variant i
després l’accés al polígon.

HORTA

Demà dissabte 19 de setembre
tindrà a Ascó la Nit de la Cultura, un acte en què es donaran
a conèixer els guardonats dels
diferents premis Vila d’Ascó:
32è Premi Literari, 15è Premi de
Poesia Joan Perucho, 30è Premi de Narrativa Jove Sant Jordi
i 32è Concurs de Fotografia en
les modalitats blanc i negre, i

color. Aquest és un esdeveniment que havia de tenir lloc
el passat mes de maig, però
les circumstàncies sanitàries
d’aleshores ho van fer impossible i es va decidir
ajornar fins a finals d’estiu.
Igualment l’acte s’està organitzant adaptat a les condicions de
salut i seguretat imprescindible.

FLIX
FERIT CRÍTIC EL
CONDUCTOR D’UN
CAMIÓ EN CAURE
A L’EMBASSAMENT
DE FLIX
Dimecres va tindre lloc un accident a les obres que l’empresa
Tragsa està duent a terme
a l’embassament de Flix, en
bolcar un camió i caure dins de
l’aigua. Segons l’Ajuntament
flixanco, el conductor va quedar
atrapat a l’interior del vehicle.
La presència d’una pala i la
ràpida intervenció d’un operari
van evitar que el camió s’acabés
de precipitar del tot dins de
l’aigua. Fins al lloc dels fets s’hi

MILLORA DE
L’ACCESSIBILITAT
EN AUTOBÚS A
L’ESCOLA AGRÀRIA
DE GANDESA
El Departament de Territori i

van desplaçar cinc dotacions del
cos de Bombers, que van dur
a terme les tasques d’excarceració. Un helicòpter que es
va endur al conductor en estat
crític a l’Hospital Joan XXIII de
Tarragona. L’home que conduïa
el camió és treballador d’una
empresa subcontractada per
Tragsa. El vehicle portava pedres per a l’escullera que s’està
construint als marge del pantà,
a tocar del polígon d’Ercros.

Sostenibilitat, atenent la petició
sorgida en el marc de la Taula de
Mobilitat de les Terres de l’Ebre,
millora l’accessibilitat en bus (L1553) a l’Escola Agrària de Gandesa. Es tracta d’una nova anada
i tornada en transport públic interurbà de carretera, de manera coordinada amb els horaris
d’entrada de l’escola per tal que

L’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha adjudicat el contracte per a redactar el projecte
constructiu de la depuradora
de Tivissa. Amb un pressupost
superior als 114.200 euros,
es disposarà d’un termini de
7 mesos –un cop se signi el
contracte- per a definir quina
és la millor solució per garantir
el sanejament d’aquest municipi. En aquest sentit, el projecte haurà de preveure diverses alternatives pel que fa a la

GANDESA

ubicació de la depuradora, les
estacions de bombament i els
col·lectors en alta, amb l’objectiu de garantir les necessitats de sanejament actuals i
futures. En la redacció del projecte s’implantarà la metodologia de Modelatge d’informació de la construcció (Building
Information Modelling, BIM).
Actualment, Tivissa té una població superior als 1.600 habitants i no disposa d’estació
depuradora.

RIBERA D’EBRE

INCENDI EN UNA
MASIA

17 RUTES AMB 425
ALUMNES

Un incendi va cremar completament una masia i va afectar
uns 6.200 metres de vegetació agrícola a Gandesa divendres passat. Els Bombers de la
Generalitat van desplaçar-hi
cinc dotacions terrestres
que van acabar controlant el
foc. Les flames van cremar
completament el mas, situat
a l’altura del quilòmetre 1,5 de
la carretera TV-7231. Segons
els Bombers, a l’immoble,
que estava força abandonat,
hi vivia un home. L’incendi
es va donar per extingit ja la
matinada de dissabte.

Amb l’inici de les classes
també s’activa de nou el servei de transport escolar, que
gestiona el Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre. S’han
programat disset rutes que
oferiran servei a 394 alumnes
d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial, a
més de 28 usuaris del taller
i 3 usuaris del CET (Centre especial de Treball) del Centre
Jeroni de Moragas. En total
es tracta de 425 alumnes. El
Consell va aprovar el protocol
de seguretat del servei de
transport escolar.

els alumnes de Móra d’Ebre puguin arribar a l’Escola Agrària de
Gandesa.
La proposta és implantar dues
noves expedicions: la primera
expedició possibilita l’arribada
a l’Escola ja que arriba a Gandesa a les 9.05h, i la tornada a
les 9.30h permet l’enllaç amb
l’expedició que ve de Pinell de

Brai i que arriba a Gandesa a les
9.20h.
La iniciativa plantejada pel
Consell Comarcal de la Terra
Alta, amb l’ajuda i el suport de
l’Escola de Capacitació Agrària
(ECA), suposarà un benefici per
a l’Escola de Gandesa, que podrà créixer en alumnes, i també
per a la comarca.

Horta de Sant Joan celebra
aquest cap de setmana les
II jornades per promoure els
oficis i l’arquitectura tradicional als Ports. El municipi
acollirà un programa de
conferències, tallers i visites
guiades. Organitzades per
l’Ajuntament i Ínclita Cultura,
les II jornades es centren en
l’arquitectura tradicional i el
patrimoni immaterial. Demà
dissabte a les (16 h) tindrà
lloc l’acte inaugural. D’altra
banda, també a Horta, diumenge, jornada de senderisme interpretatiu. La trobada
està prevista a les 10 hores a
la plaça Catalunya i, posteriorment, visita cultural per la
vila i inici de la ruta a peu cap
a la muntanya emblemàtica
de Santa Bàrbara.

BATEA
El dispositiu d’inserció laboral
EIXAM estarà atenent a persones els propers dimecres 23
i 30 de setembre a l’Ajuntament. Les persones interessades han de demanar cita
previa trucant al 977420018..

MÓRA D’EBRE
L’Ajuntament necessita cobrir
de manera temporal places
de suport al cos de Guàrdia
Municipal, els interessats
poden enviar el seu currículum a: ajuntament.rrhh@
moradebre.cat, fins al proper
dia 25 de setembre.

FLIX
L’autobús escolar se suspèn
per la Covid-19, ja que no
seria compatible ni coherent
amb les mesures adoptades
per la situació actual. “Cal
preservar la salut de tota la
població”.
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MÉS
NOTÍCIES
PLE DELTEBRE
El plenari de Deltebre també
va aprovar les següents
mocions: Moció per a la
suficiència dels ens locals,
subscrita pels tres grups
municipals i, per tant, aprovada per unanimitat; Moció
d’ERC Deltebre per retirar els
honors a Joan Carles I per reprovar l’actuació del govern
espanyol en la seva fugida,
aprovada amb els vots favorables d’Enlairem Deltebre,
ERC Deltebre i l’abstenció del
PSC Deltebre; Moció d’ERC
Deltebre de posicionament
en contra de la pròrroga o
ampliació de les concessions
de les autopistes AP2 i AP7,
aprovada per unanimitat;Moció d’ERC Deltebre de denúncia de l’espionatge polític
i per demanar aclarir els fets
del “Catalangate”, aprovada
també per unanimitat.

URV
Oberta la convocatòria de
76 contractes predoctorals a
la URV del programa Martí
i Franquès. Aquest dimarts,
15 de setembre, s’obre el
termini per presentar candidatures en alguna de les dues
modalitats del programa.

CATALUNYA EN
COMÚ PODEM
Catalunya en Comú Podem
porta al debat de política general del Parlament la petició
perquè la seu principal de
l’Agència de la Natura s’ubiqui a les Terres de l’Ebre, Una
de les propostes de resolució
insta el Govern a situar la seu
del nou organisme al territori
ebrenc, a mostrar l’oposició
als transvasaments i a elaborar un pla de dinamització
econòmica de les Terres de
l’Ebre.

RENDA AGRÀRIA
La Renda Agrària catalana el
2019 creix un 5,4% en relació
al 2018 i supera, per primer
cop, la renda del 2007 a
preus corrents.

terres de l’ebre

DELTEBRE
Ampliació del mercat de pisos de lloguers
amb el reglament d’habitatges desocupats
E

l plenari del mes de
setembre de l’Ajuntament
de Deltebre ha estat
marcat per l’aprovació, per
unanimitat, del Reglament
d’habitatges desocupats.
Aquest reglament ha de permetre fomentar la incorporació al mercat de lloguer
de nous habitatges que a dia
d’avui no estan habitats.
En total, la tinenta d’alcaldia
de #DeltebreEficient, Elisabeth Tomàs, ha explicat que
a Deltebre hi ha més de 800
habitatges buits, entre pisos i
cases, i per això “necessitem
d’un reglament que ens faciliti

incorporar aquests habitatges
al mercat de lloguer actual”.
Cal esmentar que la majoria
d’aquests, un 80%, provenen
de grans tenidors i que es cobrarà un recàrrec de l’IBI del
50%.
El portaveu d’ERC Deltebre,
Joan Alginet, ha explicat que
“les dades encara reforcen
més la necessitat d’aquest reglament i per això celebrem
aquesta proposta”.
El plenari, entre d’altres qüestions, també ha aprovat la
modificació de les bases de
l’EuroDelta, com també el Pla
d’Igualtat de Gènere de l’Ajun-

tament. A banda, també es van
posar les bases del futur reglament del Marketplace del Del-

ta, i els dies de festa local de
l’any 2021: el 20 de maig i el
16 d’agost.

LA RÀPITA
Detinguts ‘in fraganti’ dos lladres per robar en
un habitatge mentre els propietaris dormien
A

gents de la Policia de
la Generalitat – Mossos
d’Esquadra i de la Policia
Local de la Ràpita van detenir
el passat 11 de setembre,
dos homes de 31 i 37 anys,
de nacionalitat albanesa i
sense domicili conegut, com
a presumptes autors d’un
delicte de robatori amb força
a l’interior de domicili.
Els fets van tenir al voltant de
les 4 hores del mateix dia 11
quan, gràcies a la col·laboració
ciutadana, els policies van tenir
coneixement que s’estava pro-

duint un robatori en una casa
adossada ubicada en el carrer Església de la Ràpita. Dos
homes van accedir al domicili
trepant per la façana de la casa
mentre un tercer es trobava a
la porta principal de l’immoble
en actitud vigilant. Ràpidament,
agents dels dos cossos de policia es van personar en el lloc
dels fets i de manera coordinada van poder detenir l’home
que es trobava a l’exterior de la
casa amagat en el jardí. Seguidament, els agents van accedir
a l’interior del domicili després

de contactar amb els propietaris, els quals no sabien el què
estava passant i s’havien despertat pels sorolls. Els dos lladres, que encara es trobaven
a l’interior, van iniciar la fugida
pel terrat des d’on van accedir
a l’edifici contigu i d’allí a la via
pública. Els agents van detenir, després d’una persecució
a peu, un dels fugitius mentre
que l’altre va aconseguir fugir. En l’escorcoll dels dos detinguts se’ls va localitzar gran
quantitat de diners en efectiu
en euros i lliures esterlines,

mentre que en el terrat de l’edifici van localitzar una motxilla
amb diverses eines utilitzades
per forçar els accessos. Després de realitzar una inspecció
a la casa assaltada els propietaris no van trobar a faltar cap
objecte.
La investigació continua oberta per tal de localitzar el tercer
lladre i determinar si els detinguts poden estar implicats en
altres robatoris.
Els detinguts van passar a disposició judicial i es va decretar
la seva llibertat amb càrrecs.

Costes inicia els treballs de reparació
de l’espigó de Morro de Gos, al Perelló
C

ostes ha iniciat
els treballs
d’acondicionament de
l’espigó situat a la platja
de Morro de Gos, després
de deixar passar els mesos
d’estiu amb major afluència
de banyistes a la zona.
L’espigó és una construcció
que va fer-se a mitjans dels

anys 1990 quan es van arreglar
les platges del litoral perellonenc i el passeig.
Des de llavors, no havia patit
un trencament com el que va
produir-se amb el temporal
Glòria el passat mes de gener,
que va arrasar gran part de la
costa catalana. Tot i les pedres
de grans dimensions que el

formen, va quedar completament trencat per la meitat.
Protecció
L’alcaldessa del Perelló, Ma
Cinta Llaó, destaca que aquesta
actuació de millora que s’està
duent a terme, protegirà de les
onades aquesta part de costa i
deixarà la platja més protegida

de les futures marees.

esports
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COVID-19

BREUS

El filial del Gandesa
no competirà
E
HI HAURÀ
FUTBOL

REUNIONS FCF		
I ELS CLUBS

Escriure cada setmana de
la Covid i de la situació del
futbol ebrenc és fer gairebé
un màster. Situació actual:
la Federació vol que hi hagi
futbol sí o sí i, tot i que
molts clubs no veuen clars
els protocols. La majoria
creuen no estar preparats
en aquest aspecte.
En un estudi de 482 partits
de la lliga holandesa s’ha
valorat que el risc de
contagi jugant a futbol és
mínim. Però el moment de
les dutxes sí que pot ser
contagiós.

Ahir dijous, a Tortosa, a la
delegació de la Federació
Catalana, van haver les dues
primeres reunions. Primer va
ser amb clubs de Segona i,
després, amb els de Quarta.
Avui serà el torn de clubs
ebrencs de Tercera catalana.
Les reunions foren informatives de mesures i protocols
amb les novetats que poden
haver-hi, com que el confinament després d’un positiu en
un equip pugui ser més lleuger
per a la resta si donen negatiu
en la prova. S’espera que
pugui ser de 10 dies o fins i
tot menys. Es va parlar també
d’una possible creació d’un
gabinet mèdic que avaluaria
cada cas que pugui existir en
un equip. Pel demés, la competició, si no hi ha res de nou,
començarà com està previst, i
dies abans es facilitarà la documentació de les modificacions dels protocols. Els dubtes,
malgrat tot, continuen. Ahir
la nit em deia un directiu que
“segueixen havent coses que
no estan clares. I que sembla
que ningú les té”. Pel que fa
als equips de Quarta, n’hi ha
algun que estudiarà en els
propers dies que és el que
farà. I la reunió d’avui es preveu intensa, amb els equips
de Tercera. Enmig de tot, hi
ha gent que vol endarrerir les
competicions, i ahir, en canvi,
un pare d‘un jugador de futbol
base em va dir que no entén
que aquí les lligues de base
comencin molt més tard que
en d’altres indrets, quan aquí
ara hi ha menys risc....

Els clubs segueixen a mig
gas i a tercera catalana,
dubtes a Flix mentre que
el Gandesa B ha anunciat
que no competira. Gairebé
en tots els equips ebrencs
algun jugador no entrena i
en alguns fins i tot la meitat. El Benavent (Lleida) ha
dit que no jugarà, no serà
l’últim. El Casteldefells de
tercera divisió té 14 jugadors confinats. La pregunta
és perquè la tercera divisió
comença el 18 i l’amateur
dues setmanes abans?.
Hauria de ser a l’inrevés.
Les dades estan aquí:
col·legis amb molts dubtes
i Espanya 270 contagis per
cada 100.000 habitants.
A Itàlia 30. I volem jugar a
futbol. Aquí cadascú va per
una banda la Generalitat
prohibeix reunions de més
de deu persones i al futbol
es pot entrenar i en són uns
20. ¿No hi ha risc de contagi?. És clar que n’hi ha. La
meva postura està clara. No
s’ha de jugar fins al gener.
Però jo no mano. Hi haurà
futbol.
Michel ja té preparada la
seva càmera. Seguirà el
culebró.

La veritat és que hi ha més
gent preparada per jugar que
no pas que no. Cada cap de
setmana hi ha més partits. Per
tant, si no passa res, en dues
setmanes s’aixecarà el teló de
les lligues del Covid.

l filial del Gandesa no
competirà.
El president del club, Marc Fornós, explicava que “d’entrada,
pel fet que hi havien jugadors
que no volien començar per la
situació que estem vivint, vam
intentar passar diversos juvenils
però, finalment, no era suficient i s’ha decidit que l’amateur
no competirà”. Per tant, deixarà
una vacant a la Tercera catalana. Un contratemps que ha vin-

gut donat pel que ja s’avançava
temps enrera de que amb les
condicions actuals és complicat iniciar la temporada.
Pel que fa al primer equip del
Gandesa dir que demà farà el
primer partit amistós, a casa,
contra el Nàstic juvenil de Divisió d’Honor. I diumenge, visitarà l’Amposta. En principi, els
jugadors que estaven a prova es
queden i a hores d’ara n’hi ha
dos més.

GERARD ZARAGOZA
Primer triomf a la
Champions asiàtica
E

l Shabab Al-Ahli, que
entrena el santjaumero
Gerard Zaragoza, va guanyar
dimarts el primer partit de
la lligueta de la Champions
League asiática.
L’equip de Gerard va imposar-se per 1-0 contra el Shahr
Khodrou d’Iran.
Per tant, 3 punts molt valuosos i una jornada històrica per
al tècnic de Sant Jaume, que
guanya un partit en la màxima
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competició per clubs d’Àsia.
Una competició que, en format
exprés, s’ha tornat a reempendre després de l’aturada per la
pandèmia, un cop s’havien disputat dues jornades. Dimarts
es va jugar la tercera.
D’altra banda, Santi Cazorla
(Al-Sadd) en el seu debut a la
Champions League asiática, va
marcar en la primera jornada,
tot i que no va poder guanyar
el seu partit.

UE RAPITENCA
La Rapitenca va guanyar dimecres a l’Ulldecona (5-0), amb
gols de Becerra, Ricardo, Valcàrcel (2) i Peque. Demà dissabte
jugarà a l’Ampolla. De la plantilla dir que hi havien dos jugadors a prova i que es quedaran al primer equip. És el cas de
Sancho (juvenil) i de Rafa, que va estar al Benicarló juvenil i
que jugava a Catí (Castelló).
L’assemblea de socis, per la situació sanitària actual, es retarda
fins el gener quan, posteriorment, començarà el calendari
electoral.

CD TORTOSA
Després del confinament general de 14 dies, el Tortosa va
tornar dilluns als entrenaments. Dimecres va jugar a la Cava,
equip que va utilitzar juvenils i jugadors del filial durant el
partit (0-7). El Tortosa demà participarà en el Vila de l’Ampolla. A les 18 hores s’enfrontarà a la Rapitenca per després jugar
també contra l’equip local.

L’AMPOSTA REBRÀ
EL GANDESA
L’Amposta rebrà el diumenge el Gandesa, en el segon
partit de pretemporada. “Un
partit, contra un bon rival,
que servirà per comprovar el
nostre nivell actual”, explica
el tècnic Albert Bel. L’entrenador, de la pretemporada,
deia que “jo era dels partidaris a no començar. Però vam
haver de fer-ho i, passades
les setmanes, el balanç és
prou bo malgrat que pensem
que els protocols establerts
no són del tot una garantia
de seguretat mentre no es
puguin fer proves. També
està el cas que si surt un
positiu a l’equip, la resta hem
de fer quarantena igualment,
tot i poder ser positius. En
qualsevol cas, una pretemporada atípica i complicada
per tots. Ens estem adaptant
com podem”. L’Amposta
va fer el primer partit a la
Ràpita (1-1). “Molt satisfet
de la resposta dels jugadors
després de tant de temps.
Van estar molt ben posats
i, tot i que la represa la Rapitenca va empatar i ens va
apretar durant una estona,
després a la contra vam tenir
les nostres opcions”.

FC ASCÓ
L’Ascó, dissabte, no va
poder jugar contra el Fraga.
Va fer-ho, a casa, contra el
cambrils (3-2). Segons el
tècnic German, “el partit ens
va anar molt bé davant d’un
rival molt intens. També
ens va permetre començar a
adaptar-nos al nostre camp
i la veritat és que vam tenir
moltes opcions, fallant un
penal, i els gols rebuts van
venir per errades que són
subsanables”. L’Ascó ahir va
rebre al Perelló. La plantilla
no està tancada.

CONFINAMENT
El cap de Medicina Preventiva del Clínic, Antoni Trilla,
avala escurçar fins a deu dies
la quarantena pels contactes
de coronavirus. S’estudia.

PRETEMPORADA
S’han disputat més de 2.700
partits de pretemporada en
futbol i futbol sala, des de
l’inici del mes d’agost fins el
cap de setmana passat.

18

DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de setembre / 2020

DEMÀ PARTIT CONTRA L’OLIMPIC

esports
IKER CID, AL J. I MARIA

Teixidó: “ens haurem d’adaptar a
una situació totalment atípica”
E

l Perelló va poder
començar els
entrenaments fa dues
setmanes.
I ahir dijous havia de fer el primer partit de pretemporada, a
Ascó.
Demà dissabte ha de jugar el
segon, al camp de l’Olímpic de
Móra d’Ebre.
La pretemporada, com la d’altres clubs, està sent complicada. Un jugador, fins que no
s’estabilitze la situació sanitària, va decidir no començar i
n’hi ha dos que entrenen quan
poden. El mister Teixidó considera que “estem, com suposo que tots els equips, enmig
d’una situació molt atípica que,
lògicament, afecta la pretemporada. En el nostre cas, amb
una plantilla curta, si hi ha jugadors que no poden venir o que
han decidit no començar, una
decisió que cal respectar, ens

trobem minvats d’efectius en
els entrenaments. Però, com
he dit, la situació condiciona a
tots els equips i no queda una
altra opció que adaptar-nos
als protocols i continuar tre-

* EL JESÚS I MARIA ha incorporat al perellonenc Iker Cid, que
la temporada passada va estar al Tortosa. Iker, en un principi,
es va comprometre amb el Borges Blanques però per qüestions
laborals no va poder fitxar. En els darrers dies ha pogut tenir
converses amb altres clubs com l’Ampolla o el Perelló però el
jugador s’ha decidit pel Jesús i Maria. D’altra banda, l’equip de
David Garcia va disputar el primer amistós de pretemporada,
després d’haver ajornat els anteriors. El partit va ser a l’Aube
contra l’Alcanar i va acabar 3-2. Segons el tècnic, “el partit va
anar bé per recuperar sensacions després de tant de temps sense
jugar. I també va anar bé per agafar ritme de joc”. El proper partit,
si es confirma, serà contra el Móra la Nova. Com la majoria dels
equips, el Jesús i Maria també té dos jugadors que no volen jugar
per la situació sanitària actual, segons fonts del club.

TEMPORADA
“Tots els equips
tindrem mancances en
l’aspecte físic, sobre tot
a l’inici de la lliga”
Teixidó, tècnic del Perelló.

ballant perquè, si no hi ha res
de nou, la lliga comença en
dues setmanes. Penso que,
d’una forma o un altra, tots
els equips ho notarem i més
si considerem que portem sis
mesos sense competir amb el
que això suposa. Està clar que

la temporada serà atípica i en
aquest sentit penso que l’ordre
tàctic serà molt important perquè, d’alguna manera, i sobre
tot a l’inici de la lliga, tots els
equips tindrem mancances en
l’aspecte físic”.

* DEMÀ DISSABTE, a Camarles, nova edició del Torneig Balcó del
Delta. A les 17.30 hores jugaran el Catalònia contra l’Ebre Escola.
El perdedor s’enfrontarà al Camarles (18.30 h). I finalment, a
partir de les 19.30 hores, el guanyador del primer partit jugarà
contra l’equip local.
* EL MÓRA LA NOVA disputarà el primer partit de pretemporada
aquest cap de setmana, rebent el Jesús i Maria. Serà diumenge.
Després, n’hi ha un previst amb l’Ebre E. i un altre amb el Batea.
* CESSAY, que va estar al Roquetenc, nou jugador del Catalònia.
* LA SÉNIA va guanyar al camp de la Rapitenca B (1-4), dimarts
havia de jugar a Alcanar i el diumenge rebrà el filial de l’Amposta.
El cap de setmana següent visitarà l’Ulldecona. L’equip senienc
no té encara la plantilla tancada i està mirant de poder fer una
incorporació.

EMPAT A CAMARLES (1-1)
L’Ametlla, tot i les adversitats,
s’estrena en la pretemporada
L’Ametlla de Mar va empatar el
cap de setmana passat a Camarles (1-1). Segons el tècnic
Ivan Romeu, “tot i els inconvenients que hem tingut fins ara,
la valoració del partit és molt
bona, i més després del temps
que feia que no es jugava”.
Ivan afegia que “havíem de començar la pretemporada el 18
d’agost però, per les circumstàncies, vam decidir iniciar-la
el dia 1 de setembre. Vam començar però 4 jugadors van
preferir esperar-se a veure
com evolucionava tot, davant
la situació que estem vivint.
Entre això, un altre jugador
que per feina no podia venir
i, a més, les els dos lesionats,
hem estat minvats d’efectius
en els entrenaments”. Pitarque va ser operat dels lligaments creuats i Albert Faura
tenia unes molèsties al genoll

que es van reproduir en una de
la primera sessiós d’entrenament. Per tant, per tot plegat,
l’Ametlla farà una incorporació
i, segons informa el seu tècnic,
fitxarà a un jove que va estar
al juvenil de Futbol Formatiu i
que en principi semblava que
anava al Jesús i Maria: David
Alcalà.
Així mateix, aquesta setmana
es confiava en què els 4 jugadors que estaven esperant
l’evolució de la pretemporada,
per si s’acabava jugant o no, ja
s’integren als entrenaments.
Ivan comentava que “estem
seguint tots els Protocols.
La veritat és que al principi va costar fer-ho. Ens hem
d’adaptar i aprendre a conviure
amb la situació actual ja que, si
ningú diu el contrari a darrera
hora, tot apunta a que hem de
començar el dia 3”. Pel que fa

* LA CAVA va rebre, la setmana passada, el Camarles (1-2) i
dissabte a la Canonja (0-1). Dos partits per agafar ritme i també
per fer proves, contra rivals de categoria superior. Dimecres
l’equip de Gilabert es va enfrontar al Tortosa i diumenge rebrà
l’Ulldecona.
* EL SANTA BÀRBARA disputarà el primer partit de pretemporada
demà dissabte contra l’Alcanar. Un jugador de la plantilla planera,
davant la situació sanitària, ha comunicat al club que no seguirà.
* EL BATEA, de moment, no ha disputat cap partit i tampoc té
intenció de fer-ho el proper cap de setmana.
* EL CORBERA té previst jugar a Falset. S’estava pendent de que
tots els jugadors acabessin de firmar l’autorització pertinent. Si
finalment, tot estava en regla, el partit s’ha de disputar.
* L’OLIMPIC va perdre a casa amb el juvenil del Cambrils (2-3).
Demà dissabte, el Perelló visitarà el camp morenc. S’estudiava
que, dins del protocol, pugués entrar un determinat número
d’aficionats al camp.

Ivan Romeu, tècnic de la Cala.

als partits, a banda del de Camarles (i abans es va ajornar un
altre), l’Ametlla té previst jugar
contra el filial calero aquest
cap de setmana i visitarà, el
següent, a l’Hospitalet.

PROPER PARTIT
Serà contra el filial.

* EL PINELL continua sense entrenar. Dimecres va tornar a
reunir-se la directiva. També s’està a expenses de la reunió de
clubs de la categoria a la Federació.
* FUTBOL FORMATIU: després dels confinaments de dos equips,
amb les preceptives proves, aquesta setmana ja ha tornat la
normalitat a l’entitat i tots els equips estan entrenan. I, a més, ho
han fet disputant amb l’infantil i cadet partits contra l’Espanyol.
La setmana vinent anirà el juvenil a jugar contra el del club
‘perico’.
* NÀSTIC: dissabte, en el partit Barça-Nàstic, el paülsenc Pol
Prats va jugar uns minuts. També va jugar-hi el fill d’Àngel Guiu,
Bernat, jove jugador de Marçà.
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FITXATGE: RABASSÓ (VALÈNCIA B)

UE ALDEANA

Demà tindrà lloc una nova edició
del Torneig Vila de l’Ampolla

“Caldria endarrerir
l’inici de la lliga”

E

L

l Torneig Vila de l’Ampolla
està previst per demà
dissabte. Hi jugaran el Tortosa,
la Rapitenca i l’equip local.
El primer partit el disputaran la
Rapitenca i el Tortosa (18h). Serà
una prova més en la pretemporada de l’equip de Gerard Capera. Les darreres van ser a casa,
contra el Catalònia (4-0) i contra
el Reus (equip que s’ha creat recentment, de Quarta catalana).
Els de Capera van vèncer per 9-1.
Segons el tècnic ampollero, “seguim avançant en la pretemporada, amb tots els protocols de
prevenció i, fins ara, sense incidència. L’únic inconvenient són
les lesions. El fet d’estar tants
mesos sense competir ha passat
factura. Esperem anar recuperant gent per als propers partits i
també per l’inici de lliga”. Capera
creu que “tal com està la situació
de la Covid, seria lògic que ho
paressin. Però si ningú diu res i

no es pren cap decisió, ens hem
d’anar preparant. Així mateix, cal
valorar que si s’està fent vida social amb gent a les platges, amb
bodes i comunions, també es pot
jugar amb les mesures preventi-

estan fitxats per 3 anys. Però ells
asseguren que no ho sabien. I, a
la vegada, volen jugar en una categoria més i poder formar part
de la nostra plantilla. Crec que finalment hi haurà una entesa per

EQUIPS
A més de l’equip local,
hi jugaran la
Rapitenca i el Tortosa.
ves existents. No obstant, per
part nostra, entendríem qualsevol decisió per la situació actual”.
L’Ampolla està esperant la incorporació de dos jugadors del Jesús i Maria que estan vinculats al
club de l’Aube i que, de moment,
no reben la baixa. El tècnic recordava que “entenem la posició del
Jesús i Maria perquè els jugadors

Gerard Capera, mister ampollero.

totes les parts i l’afer es resoldrà”.
L’Ampolla ha fitxat al davanter Alberto Rabassó (València B i que
també va jugar a la Pobla). Té 22
anys i és amic d’un jugador ampollero, motiu del fitxatge. És un
davanter de categoria superior i
que ha de marcar distàncies.

’Aldeana segueix amb
dificultats per a poder
entrenar en aquesta
pretemporada marcada per
la Covid-19.
El tècnic Bartolo indicava que
“en les passades setmanes,
només vaig poder comptar
amb un 50% de jugadors de la
plantilla. El principal motiu de
l’absència de jugadors ra perquè n’hi ha que a les empreses
on treballen els han aconsellat
que no entrenen, en previsió
de si hi ha un positiu a l’equip.
Aquesta setmana espero que
alguns d’aquests jugadors es
puguin incorporar una vegada ho han consensuat en les
empreses. Però la situació
segueix sent Complicada. No
obstant, la Federació sembla
que té previst tirar avant amb
el calendari. Nosaltres pensem
que caldria retardar l’inici de
les competicions un parell de

Bartolo, tècnic de l’Aldeana.

mesos fins que tot estigui més
clar”.
L’Aldeana encara no ha fet cap
partit.
Demà dissabte està previst jugar contra el Roquetenc.
Això és el que està previst, si
no hi ha cap canvi de darrera hora per la situació que viu
l’equip.

ESTRENA DE LA GESPA ARTIFICIAL

JE FLIX

El Catalònia va disputar el
III Memorial Juan Tomàs Ballano

“El plantejament
segueix sent no jugar”

El Memorial Juan Tomàs Ballano, en record a un dels jugadors
més estimats del nostre territori, va jugar-se ahir i fou sobre la
nova gespa artificial del camp
jesusenc, en la que els equips
ja s’han pogut entrenar durant
la setmana (el filial va enfrontar-se a l’Ulldecona juvenil).
D’altra banda, quant a novetats,
el Catalònia ha incorporat al
davanter Cessay que va estar al
Roquetenc.
Pel que als partits amistosos, el
Catalònia va perdre a l’Ampolla
(4-0) en un partit en què “vam
seguir fent proves i va anar bé
per tenir més ritme. Cal dir que
l’Ampolla va ser superior, amb
més ritme de pilota”, deia el
tècnic Chema.
I diumenge el Cata va desplaçar-se a Bítem (3-4). Segons el
tècnic, “en la mateixa línia que
l’anterior partit, aquest també

E

va servir per rectificar aspectes que s’han de millorar. A
més d’agafar ritme. A la primera meitat vam estar molt millor
que a l’Ampolla, tant defensiva
com ofensivament”. Al descans
es va arribar amb un clar 0-3. A
la represa, “el R-Bítem va dominar més i va crear més opcions.

En resum, són partits per anar
progressant, incrementant el
volum de treball de la pretemporada. Hem de seguir. Queden
amistosos contra equips de categoria superior abans de l’inici
de lliga previst, si no hi ha res de
nou, per al primer cap de setmana d’octubre”.

l Flix, encara sense
entrenar, va fer una
reunió dimarts entre
jugadors, tecnic i directiva.
El president Albert Alberich
deia que “el nostre plantejament continua sent no jugar.
Apostem per no fer-ho. Les
instal.lacions esportives estan
obertes però no es poden utilitzar els vestidors. I a nivell del
poble, estem passant uns moments complicats amb molta
gent confinada i 22 positius.
A més, ja hem de començar
a contemplar que si comença la lliga el dia 3, hi haurà
desigualtat perquè nosaltres
no hem pogut ni començar
la pretemporada. Així mateix,
tenim jugadors importants de
la plantilla que han manifestat
que amb aquesta situació no
volen competir. En general, hi
ha massa dubtes i interrogants

i també incertesa per poder
iniciar la pretemporada”.
El president flixanco era clar
quan manifestava que “si per
mi fos, la meua aposta és no
jugar i assumir les conseqüències. No es pot jugar amb
aquestes adversitats, posant
en joc la salut. I hem de pensar també amb les famílies i
amb les feines dels jugadors,
cas que surti un positiu i hagin
de ser confinats. La mostra de
que no volem jugar és que fins
aquesta setmana encara no
hem començat ni a entrenar”.
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CF ULLDECONA

UE R BÍTEM

L’equip d’Andreu fibla visitarà el
camp de la Cava, diumenge

El 47 Mariano Toha
serà diumenge 27

L

E

’Ulldecona va visitar
dimecres la Rapitenca i
diumenge es desplaçarà al
camp de la Cava.
L’equip d’Andreu Fibla va jugar
el cap de setmana passat contra l’Ebre Escola (2-3). “Un partit
que vam afrontar amb diverses
baixes i que va anar bé per donar minuts a jugadors que tenim a prova. En qualsevol cas,
independentment del resultat i
de les baixes, hem de millorar
molt, en tots els aspectes i amb
això hem de seguir treballant”.
La pretemporada de l’Ulldecona, de moment, no té cap incidència de Covid-19: “estem
seguint tots els protocols de
prevenció, i estem treballant,
dins del possible, per preparar-nos. De totes formes,
segueixo pensant que hi ha
dubtes que s’han d’aclarir. El
principal inconvenient està en
si hi ha un cas positiu en un

equip i que la resta de components hagin d’estar confinats
tot i haver donat negatius en
les proves. Això és un problema per la competició (pels partits que es poden ajornar), però

PARTIT ANTERIOR
El partit del cap de
setmana passat va ser
contra l’Ebre Escola.

també per les famílies de cada
jugador i per les feines de cadascú. Tot afecta. No obstant,
els clubs tampoc s’uneixen
per fer força i reclamar solucions als dubtes. I, en principi,
tal com estem haurem de tirar
avant”. L’Ulldecona va perdre

CD ROQUETENC

Andreu Fibla, tècnic de l’Ulldecona.

dimecres a la Ràpita (5-0). Visitarà en el proper partit al CD
la Cava per acabar la pretemporada, si no hi ha res de nou,
amb el derbi contra la Sénia.
Serà el darrer partit amistós per
a l’equip que aquesta temporada entrena el canareu Andreu
Fibla. en el directiu, amb nova
junta directiva i president.

l Mariano Toha, si no hi ha
res de nou, es disputarà el
diumenge dia 27 de setembre
a l’estadi Josep Otero de
Tortosa.
Serà la 47 edició del torneig
degà que tanca les pretemporades des de gairebé fa mig segle.
Enguany, el torneig començarà
a les 17 hores. El primer partit
serà entre el Tortosa i l’Amposta. Posteriorment, a les 18
h, el conjunt amfitrió, el Remolins-Bítem, s’enfrontarà a la
Rapitenca. Les dues semifinals
seran de 45 minuts. Els dos
guanyadors disputaran, a partir
de les 19 hores, la gran final. El
torneig seguirà tots els protocols previstos i es recomana,
per evitar cues a l’entrada, poder arribar amb temps per a ser
sotmesos a la prova de temperatura i la recollida de dades per
al control de la gent que acce-

dirà a l’estadi.
D’altra banda, dir que el Remolins Bítem va jugar contra
el Catalònia, el diumenge passat en un partit en què va anar
de menys a més i en el que a
la represa va millorar després
del 0-3 del primer temps. A la
segona meitat, més domini i
ocasions locals, amb un penal
fallat. Al final, 3-4. El proper
partit serà demà a Bítem contra
la Rapitenca B (19h).

CE GINESTAR

“La plantilla està compensada i hi Guiu planteja un nou
ha molta il.lusió per a començar” format per a la Quarta
El Roquetenc fa dues setmanes
que va començar els entrenaments, disputant un partit al
camp del Tortosa juvenil (3-3),
el dijous passat.
El Tortosa va empatar en els
darrers minuts. Segons David
Vilanova, tècnic del Roquetenc,
“vam estar bé i la valoració és
positiva pel que a fa a l’actitud
i l’esforç. Hi ha coses a millorar
però també es van poder veure aspectes del joc amb els que
hem treballat. Penso que en
l’aspecte físic el Tortosa juvenil
va estar millor en el darrer tram
de la confrontació. Nosaltres, a
partir del minut 65, vam baixar
i ells, en canvi, van acabar més
forts”.
De l’inici de la competició, Vilanova opina que “pensem que
tirarà avant, per això estem entrenant la majoria dels equips.
Tenim il.lusió però també ac-

ceptem que hi ha incertesa. Per
la nostra part, es treballa amb
ganes i cal dir que estem seguint de forma estricta tots els
protocols i fins i tot anem afegint prevencions que se’ns van
ocorrent perquè el treball sigui
enmig de les màximes mesures
de seguretat. I així seguirem”.
La plantilla està tancada amb
20 jugadors i dos a prova. “Crec
que tenim una plantilla compensada i un molt bon ambient
al vestidor. Estic molt satisfet en
aquest sentit”.
El proper partit previst pel Roquetenc serà demà contra l’Aldeana.
David Vilanova, exjugador del
club i també del Tortosa i l’Amposta, debutarà aquesta temporada com a tècnic amb l’equip
de la seua població, després de
l’experiència a l’Acadèmia de
David Villa a New York.

À

ngel Guiu, tècnic del
Ginestar, va plantejar a
altres clubs de la categoria
poder tenir un nou pla de
competició per a la Quarta
catalana ebrenca.
“Jo crec que perquè pugui ser
viable jugar la propera temporada a la Quarta catalana s’haurien
de fer subgrups de 4 equips, per
proximitat geogràfica. Cal veure que a la Segona B ho han fet
així, en un format reduït per als
equips catalans, amb l’Andorra”.
Àngel Guiu afegia que “per part
nostra cal dir que tenim molts
problemes amb jugadors per
poder competir, ja que tots treballen i alguns amb llocs amb
càrrecs i amb gent a les seves
ordres i això els fa tirar enrere per a jugar. En canvi, una lligueta amb format d’equips per
proximitat pot reduir bastant el
risc i seria més controlable, en

cas de contagi. És la meva opinió i penso que el plantejament
no es cap desgavell. Després, les
altres fases de la Lliga entre els
que es disputen l’ascens i la resta ja tindrien lloc ben entrat l’any
nou i potser que la perspectiva
de contagi llavors s’haurà reduït
molt i fins i tot ja sigui possible
que hi hagin els mecanismes que
curin massivament la malaltia”.
En qualsevol cas, el pla de competició ja està establert així com
el calendari de Quarta catalana
ebrenca que contempla una lligueta amb tots els equips de la
categoria, en una temporada en
què, amb els filials, torna a haver-hi molta participació.
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TRIAL

Nou pas endavant del jesusenc
Raga puja a la
Jeremy Alcoba, quart a San Marino segona plaça de la
general del mundial

E

l britànic John McPhee
(Honda) va aconseguir
la seva primera victòria de
la temporada i la tercera de
la seva carrera esportiva en
vèncer el Gran Premi de San
Marino i la Riviera de Rimini
que es va disputar diumenge
passat al circuit «Marco
Simoncelli» de Misano
Adriàtic, en què el líder del
mundial de Moto3, l’espanyol
Albert Arenas (KTM), es va
quedar sense puntuar al patir
una caiguda en el tram final
de la mateixa.
Arenas continua líder del campionat tot i que ara ja només compta amb cinc punts
d’avantatge sobre el seu rival
més directe, el japonès Ai Ogura (Honda). A nivell nacional, el
millor de la jornada va ser el jesusenc Jeremy Alcoba (Honda),
que fou quart, una classificació
històrica. Jeremy va fer una

carrera sensacional. A la classificació general del mundial
de Moto 3 ocupa ara l’onzena
posició, amb 43 punts. El pilot
de Jesús està protagonitzant

una primera temporada completa impressionant. Continua
progressant a un nivell molt alt
i és un orgull per Jesús i per les
Terres de l’Ebre. (EFE)

QUARTA CATALANA. CE LA FATARELLA
“Creiem que el més raonable seria
endarrerir l’inici de la lliga”
El CE la Fatarella, de Quarta catalana, considera que l’inici de la
lliga s’hauria d’endarrerir, tal com
està la situació sanitària a hores
d’ara. Des del club terraltí indiquen que “nosaltres no estem
en contra de disputar la temporada. Al contrari. Tenim moltes
ganes de jugar i disposem de fa
setmanes de la plantilla tancada per competir. I ens il.lusiona
poder seguir la feina feta la lliga
passada quan, fins que va arribar l’aturada, estàvem en una
molt bona situació i pensem que
haguéssim pogut fer història en
el cas de poder haver acabat el
campionat. No obstant, el que
demanem ara, com altres clubs
han fet, és que l’inici de la competició es pugue endarrerir uns
mesos fins que tot estigue més
aclarit en l’àmbit sanitari. Som un
poble petit, i la majoria de socis
i gent que ve al camp és d’avan-

çada edat i això fa que el risc
pugui ampliar-se. Hem plantejat,
amb altres equips, poder fer una
reunió i arribar a un acord entre
tots plegats. Però la sorpresa ha
estat que, tot i que alguns hem
insistit, no s’ha pogut fer aquesta trobada i, per tant, no pot haver-hi consens. I això vol dir que
la majoria accepten començar
ara ja, malgrat la situació que estem”. Des de la Fatarella afegeixen que “cal valorar també que
nosaltres, com deu passar en
altres poblacions, tenim més adversitats. Per un costat el 60 o 70
% de la plantilla són jugadors de
fora amb el que això comporta
per possibles contagis i més amb
el fet que, com hem dit, al nostre poble hi ha molta gent gran.
I després cal dir que el camp el
gestiona l’Ajuntament i aquest,
quan vam parlar-ne, ens va recomanar esperar perquè, si bé

el futbol ens il.lusiona a tots, ara
estem en un moment en què la
prioritat és una altra: la Salut. I és
indiscutible. Tampoc no sabem
si l’Ajuntament ens permetrà
poder entrenar i jugar tan aviat,
com es preveu. Una altra opció que veiem viable és la que
ha plantejat Guiu, de poder fer
grups petits de proximitat. Podria ser una solució. Però no s’ha
pogut consensuar. En definitiva,
el nostre desig és jugar però ferho en uns mesos. A la reunió de
la Federació (ahir dijous) exposarem la nostra posició i, depén del
que es digui, en uns dies decidirem. Tampoc volem perjudicar
als jugadors i si decidim no jugar,
volem comentar-ho amb temps
perquè puguin seguir amb un altre club. Seria una llàstima. Ens
ha costat molt recuperar el futbol al poble, però podria ser la
realitat si la situació no canvia”.

Una imatge de la prova disputada a Pobladura.

E

l vigent campió de
món de trial, Toni Bou
(Repsol Honda), referma el
seu liderat després dels dos
triomfs assolits al Gran Premi
d’Espanya disputat el cap de
setmana passat, en jornades
de dissabte i diumenge,
a la localitat lleonesa de
Pobladura de les Regueras.
Jaume Busto (Vertigen) que
l’havia seguit en la prova disputada dissabte, va caure en
aquesta ocasió fins a la sisena
posició, beneficiant a Adam

Raga (TRRS) que va pujar un
esglaó al podi fins a la segona
plaça.
La prova d’aquest diumenge va
suposar també un tomb en el
perseguidor de Toni Bou que,
amb 75 punts, després de quatre proves i, a falta de les que
han de disputar-se a Andorra i
Itàlia, sembla llançat cap al seu
catorzè títol, mentre que Adam
Raga va aprofitar del mal dia
de Jaume Busto per prendre-li
la segona plaça del campionat
amb 65 punts. (EFE)

BÀSQUET

El Club Bàsquet Cantaires ha presentat la nova secció Femení
Cantaires i ha explicat el nou Projecte. En la roda de premsa,
s’han exposat les noves equipacions. Durant la propera temporada aquesta secció competirà en mini, cadet, infantil i júnior
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gastronomia

AJOBLANCO
AMB RAÏM I AMETLLES
INGREDIENTS (4 PERSONES):
• Uns 200 g. d’ametlles crues
i pelades de la varietat marcona.
• La molla d’un pa de pagès
de mig del dia abans o de dos
dies
• 2 grans d’all sense el nervi
• 1 litre i mig d’aigua mineral
freda però no gelada
• 1 vas d’oli d’oliva verge extra
• 2 o 3 culleres soperes de
vinagre de poma o segons el
gust. Sempre, menys és més.
Sal
Per decorar 4 o 5 raïms pelats i
sense el gra i ametlles laminades per plat.

PREPARACIÓ:
Posem la molla del pa a remullar amb una part de l’aigua
mineral mentre anem preparant la resta. En el vas de la
batedora posem per aquest
ordre: les ametlles, la sal, els
grans d’all i una mica d’aigua,
ho passem per la batedora i
anem incorporem l’aigua a poc
a poc, batre i anem posant l’oli

d’oliva com si es tractés d’una
maionesa i incorporem la resta
de l’aigua, controlar la batedora.
Provar i corregir de sal i, si convé, afegir-ne, si ho creus convenient també una mica més d’oli
d’oliva verge extra. Ho reservem
a la nevera aproximadament una
hora. Abans d’emplatar, remoure
i servim acompanyat dels raïms,
les làmines d’ametlla i si vols un
fil d’oli. Bon profit!

serveis
I M M O B I L I À R I A

/ /

S E R V E I S

/ /

R E L A X

ANUNCIAR-TE?

comercial@mesebre.cat

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE

Màxima serietat. Pere

Lucía

635 290 606

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmica, ASSEGURANÇA
de responsabilitat civil,
carnet i CERTIFICAT
d’aplicador de productes fitosanitaris, pla
d’higiene i SEGURETAT
al treball en vigor.

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,
furgonetes...
i tot tipus de
maquinària ·
No importa l'any ni
l'estat

698 468 057

TEL. 615 24 66 99

tlf: 686 979 513

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

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

977 279 290

publicitat

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

21/03 al 20/04

877 075 973

Besucona señorita super cariñosa

pecho grande rubia mimosa
ardientemente y complaciente te
encantará conocerme...(te espero)

698 312 541

taure

21/04 al 21/05

Victoria

RELAX, LATINAS

AMPOSTA NOVEDAD

comercial@mesebre.cat

àries

MADURITA
juguetona

TORTOSA

NOVEDAD

TRAVESTI MARTINA

23a

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

Besucona
cariñosa
activa/pasiva
trato de novios

TORTOSA 631942657
lleó

24/07 al 23/08

y masajes

PUBLICITAT
977 279 290

- Podes, gespa, escarificacions, control de plagues
(palmeres i altres), optimització del reg, rocalles, etc...

TO DOS LOS S ERVICIOS

Aquest és el teu
espai privilegiat de

s ervicios comple tos

TORTOSA

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

VOLS
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643 318 837
OFERTA
MASAJISTA
2 masajes completos
9h a 21h. Obligatorio mascarilla

30€

643766439

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Mart retrògrad
inclina a mirar el passat. Si cerques una
solució, mira com ho
has resolt anteriorment. A nivell laboral
les coses es mouen
i toca implementar
algun canvi.

Certa nostàlgia, recordant un amor del
passat. Una persona
mostra interès en tu,
però cal que estiguis
receptiu. A la feina
hi ha alguna novetat,
potser companys
nous.

Recuperes una
amistat a qui li havies perdut la pista.
Compte amb les
despeses del temps
de lleure, podries
sobrepassar-te. Si
tens fills, toca alguna
conversa seriosa.

Els pensaments més
pragmàtics s’oposen
al que sents, fent-te
sentir dividit. Tot
és important, no et
precipitis en cap sentit. Torna una opció
laboral que creies
esgotada.

Et prens la salut
seriosament i estructures els teus hàbits.
Reconèixer les pors
i dubtes et fa més
proper. Si tens un
amic de confiança,
obre’t, pot resultar
alliberador.

Gaudeixes més del
teu món interior i de
la connexió amb les
emocions. Compte
amb tensions mal
canalitzades o no expressades. El ioga o
la meditació poden
ser bons aliats.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Saps què vols canviar i ho faràs des
de l’arrel. Prendre
un pla d’acció et
motiva i t’il·lusiona
de cara al futur. Et
preocupa l’endemà
dels teus fills i cerques solucions.

El sector laboral viu
canvis que poden
ser alliberadors o
bé apuntar cap a
una presa de més
responsabilitat. Mart
retrògrad a Casa V,
porta el retorn d’un
amor del passat.

Ets conscient de la
teva vàlua i no acceptes segons quins
tractes. Qui vulgui
abusar de tu, trobarà límits. Compte
amb estirar més el
braç que la màniga,
sigues prudent.

Possible escapada
amb la parella o amb
la persona especial.
Al sector laboral
pots viure un moment tens amb algú
que no pensa com
tu. La prudència verbal serà una ajuda.

Si no pots viatjar, cercaràs altres maneres
d’evadir-te dels problemes quotidians.
Despertes interès en
algú que es manté
en l’anonimat, però
no trigarà en fer-t’ho
saber.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Posa atenció al teu
descans nocturn.
Podries sentir una
mica d’agitació
durant la nit. L’exercici físic i compartir
temps amb els qui
estimes, t’ajudarà a
dormir millor.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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a l’última

SÍLVIA PANISELLO
VITALITAT POLIÈDRICA
L

a va trobar a una sala mig
buida buscant un somni
fugint del dolor… Ahhh… no,
no, no… que això és una cançó
de Sopa de Cabra. La vaig
trobar la primera vegada en
una tertúlia literària de Tortosa
a l’espai cultural Lo Portal de
Tamarit.
Vaig tornar a veure-la en una actuació del grup de poesia punk
DeMatíMañana perquè els organitzadors no havien contemplat
la possibilitat que necessitéssim,
sobretot jo, micròfons… la van
cridar i ella va venir corrent amb
dos micros. Vaig començar a
conèixer-la. Però va conquistar el
meu cor (eppp… com el rocanrol,
però això podria ser una cançó
de Loquillo) quan vam compartir
escenari a la plaça del Cóc de la
Ràpita després de l’1-O i em va
dir que jo hauria de traduir poemes de l’Alda Merini i que ella
volia presentar l’escriptor Flann
O’Brien en un dels seus clubs de
lectura.

La veritat és que bastants vegades he sentit, i llegit, que
Sílvia Panisello és una rapsoda, però sempre he pensat
que això era una cosa molt
restrictiva… i això és el que
vull plantejar en aquesta entrevista… però abans de res,
tu què en penses d’aquesta
definició?
És una definició en la qual me
sento molt còmoda i identificada.
M’explico. Una de les frases que
sento molt sovint al meu voltant
és allò de “jo no entenc la poesia”
o “m’agrada molt llegir però no
sé llegir la poesia”. A mi m’agrada
poder apropar la poesia al públic,
fer-la fàcil, amable; fer que per un
moment hi hague una connexió
entre un poema i una persona i, si
es pot, fer sortir un somriure, una
mirada atenta o unes llàgrimes.
Aconseguir un “ara he entès este
poema que havia llegit alguna vegada i no em deia res” o “avui he
xalat sentint poesia”, per a mi és
tot un èxit.
I llavors comencem per una
faceta teva que a mi m’encanta perquè l’he viscut en
primera persona moltes vegades, la de storytelling o, si
es prefereix, contacontes.

Vaig començar en el món dels
contes en anglès animada per
Irene Prades, la directora de la
biblioteca de Tortosa. Ella em va
donar l’oportunitat de posar-me
davant d’un públic infantil. Va
anar tan bé que ho vaig professionalitzar, i després van seguir les
biblioteques de Vandellòs, Hospitalet de l’Infant, Amposta i Santa
Bàrbara amb una “programació
estable”.
He fet adaptacions d’autors de
molt d’èxit en llengua anglesa
com ara la Júlia Donaldson, Eric
Carle, Valerie Thomas, etc. També
en tinc de tradicionals i del folklore irlandès al meu repertori. Els
meus contes no s’escolten i prou.
Als meus contes s’hi ve a ballar,
botar, cridar, repetir paraules i
frases o a enganxar dibuixos a un
plafó, ep! Qui vulgue, eh! I ara un
secret... alguns adults m’han confessat que també han tret molt de
profit del conte encara que algun d’ells no sabia ni una paraula
d’anglès! Un dels pocs que he fet
en català és Un bosc ple d’amor
del president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart i il·lustrat per Ignasi
Blanch. A este conte hi implico a
tot el públic, grans i petits, i ens
queda la mar de bé!
En canvi, com et planteges el
club de lectura que dirigeixes
a la biblioteca de Tortosa?
Després de formar part del club
de lectura com a públic durant
cinc anys, al 2013 vaig passar a
col·laborar-hi com a co-coordinadora juntament amb Jesús
Tibau. Intentem llegir de tot, des
de clàssics com Flaubert i Mary
Shelley, fins a més actuals com
Flàvia Company i Miquel Reverté, passant per Mercè Rodoreda
i Murakami. La màgia del Club
de lectura està en el poder compartir interpretacions, emocions, dubtes i cabòries amb altres
companys lectors. Ah! I que els
autors/autores vinguen a parlar
del seu llibre és un plaer indescriptible!Just ara, a la temporada
2020-2021 faig un pas al costat.
Tornaré a ser lectora i prou.
Però hi ha moltes més coses
en la vida de Sílvia Panisello… guia de visites turístiques a Tortosa, traductora,
correctora literària… què pot
dir llavors un periodista? Et

deixo la paraula…
Sí. Pel fet de ser una lingüista autònoma he acabat diversificant
molt la meua faena però la base
sempre és la llengua i la comunicació. El Museu de Tortosa em va
encarregar dos projectes: el disseny de l’activitat “Hola, museu!”
per a poder rebre als alumnes de
4 a 6 anys aprofitant la meua vessant de rondallaire, i després va
vindre “Quiz at the museum” per
a que els estudiants de secundària poguessin experimentar el
museu de forma dinàmica a través d’un joc de preguntes aprofitant les audioguies en anglès. És
molt divertit! Alguna vegada es
complementa l’activitat al museu
amb una visita guiada per la ciutat
en anglès també. Quant a la traducció i correcció, com Google
traductor encara no sap traduir
poesia, ni metàfores, ni captar
jocs de paraules ni mantindre la
coherència d’un text, ni n’entén
la pragmàtica, encara hi ha feina
en este camp.
… després està la poesia, gènere que també conrees i que
els que saben de la paraula
escrita defineixen sempre
com la ‘veritat’. Què opines
tu de la poesia?
Per a mi és literatura i emocions
condensades en el mínim espai possible. És el gènere al qual
sempre torno per a sentir veus
que em parlen directament i que
em diuen allò que vull sentir. La
poesia és una veu potent i contundent per a expressar tot allò
que necessito com a persona.
Suposo que per això has organitzat o participat en actes
poètics com Les Nits Estellés,
Nits dels Museus (amb el
grup RefugiArt), Poemes contra l’oblit o Versos contra la
violència…
Exactament. Al Sopar Estellés,
de la mà de l’agitador cultural
Emigdi Subirats, vaig començar a
recitar en públic i des de llavors
ha estat una successió de recitacions. La Nit dels Museus per a
donar veu a les persones refugiades, Versos contra la violència
per a fer costat a la gent violentada al referèndum de l’1 d’octubre,
homenatges a Desideri Lombarte, Manuel Pérez Bonfill, Zoraida
Burgos, Mossèn Bellpuig, Roc

Llop, Joana Raspall etc. per a que
la seua obra sigue amplament
coneguda i recordada.
Alguns poemes teus es van
publicar a Dona Poesia, l’antologia d’un bon grapat de
poetes ebrenques editada
per Mar de Fora. M’han dit
a cau d’orella que la gira de
presentacions (Igualada, Lleida, La Ràpita, Tortosa, Amposta, Roquetes, Santa Bàrbara, etc, etc) del llibre va ser
un èxit i que tu vas ser una de
les ‘guies’… que al teu cotxe
pujaven les poetes i trobaven
sempre menjar, aigua, somriures… que ens pots explicar
d’aquesta experiència?
Ui! Que va ser molt divertida i enriquidora! Just estava a un punt
de la vida en què necessitava sortir, moure’m, atrevir-me a conèixer gent nova, fer canvis. Volia
obrir-me al món i xalar i hi vaig
posar allò que tenia més a mà: la
meua poesia, la furgoneta, i coses
per a anar menjant, bevent. Fàcil.
Els riures i la companyia n’eren
la conseqüència directa. Estic
molt agraïda d’haver conegut a
les companyes de Dona Poesia,
moltíssim, i a Mar de Fora per
comptar en mi per a l’antologia.
Un dels teus poemes inclosos
a Dona Poesia és La calaixera, del que s’ha parlat molt
aquí a les Terres de l’Ebre (va
rebre fins i tot el premi Ramon Ferrando Adell). Un altre és Sonet de la cullera del
que la realitzadora i fotògrafa rapitenca Eva Mascarell va
gravar i produir un videopoema… ara que no ens sent
ningú, explica’ns algun secret
d’aquests poemes!!!
La calaixera, un poema llarg sense mètrica estricta, és fruit d’una
època de molt de dolor. L’havia
començat a escriure perquè necessitava endreçar emocions... i
la roba! Llavors van vindre quatre
mesos d’entrar i sortir de l’hospital contínuament i dos operacions d’esquena per a poder tornar
a caminar. En trobar-me millor
el vaig acabar i el vaig presentar
a concurs... i va guanyar! Això
em va animar a seguir escrivint i
el següent premiat va ser el que
vaig presentar a la Mostra Oberta
de Poesia de la Cala (2017), Sonet
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de la cullera.
Quan els amics me’ls demanaven
per a poder llegir-los, jo preferia
recitar-los-ho jo mateixa però
no sempre era possible. Per això
vaig acabar posant-los al YouTube. La calaixera és un enregistrament casolà però el Sonet de
la cullera el vaig dixar a mans de
l’Eva Mascarell perquè jo no sabia fer les imatges que veia dins al
meu cap. Ella va acabar convertint-lo en una petita joia d’imatges i música.
Sé que en aquests últims
temps has presentat amb Sinta Salvadó un espectacle escènic en el qual per descomptat no falten ni la música ni
la poesia… què pots dir-nos
d’aquest projecte i dels teus
nous plans en aquest futur
tan incert.
Es tracta d’un encàrrec que em
van fer des de la Societat Catalana de Química per a l’acte de
cloenda de l’Any de la Taula Periòdica 2019 a Tarragona. Em
van proposar de recitar el poema
La Taula periòdica de David Jou
acompanyada de dos músics. És
el poema més complex de transmetre amb que mai m’he hagut
d’enfrontar. Un poema sobre elements químics i la seva funció en
la formació del món natural. Un
poema que no apel·la a les emocions humanes! Després d’hores
d’estudi ho vaig veure clar, em
calia eliminar un músic i invertir
el pressupost en una mica d’escenografia que permetés visualitzar de forma molt esquemàtica allò de què estava parlant.
El resultat va ser un muntatge
escènic molt vistós, la recitació
del poema acompanyada de la
companya de batalles poètiques
i també poeta de Dona Poesia,
la xelista Sinta Salvadó... i un públic que, tant si sap de química
com si no, queda impressionat
per la recitació. Va fer una mica
de rebombori entre els químics i
posteriorment ens l’han demanat
a L’Institut d’Estudis Catalans i a la
Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha gent del públic que ha
repetit, m’ho han dit, i això em fa
molt feliç. Quant al futur... seguir
posant poemes a la meua llibreta
de pàgines marronoses i descobrint nova poesia.

