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L’esport d’alt nivell
torna per fi al carrer
Els esportistes professionals
ebrencs agraïxen l’inici del desP. 32
confinament

ENERGIA

Enel tramita
cinc nous
parcs eòlics
a la Terra
Alta

L’Ebre, pendent de la llum verda
estatal per a encetar dilluns la
fase 1 del desconfinament
PODRAN OBRIR ELS COMERÇOS i les terrasses dels

LES TERRES DE L’EBRE mantenen la robustesa sanitària

bars fins a un 50% de la capacitat i es podran reunir
15 persones a l’aire lliure i 10, en espais tancats

amb el menor índex català de casos confirmats, malgrat
una pujada important del nombre de sospitosos P. 2, 3 I 7

El delegat del Govern
diu, però, que la
instal·lació dependrà de
la voluntat dels
P. 23
ajuntaments

Preocupació per la
davallada de trucades de
dones maltractades
Tot i que el confinament augmenta el
risc de violència masclista, durant el
primer mes va baixar el nombre d’aviP. 6
sos telefònics a l’Ebre.

FORESTAL Els Veïns del Port
i ens locals, contra la
supressió dels guaites P. 14

Cancel·lat el
primer creuer de l’any a la
Ràpita pel coronavirus P. 18

TURISME

ELS CARRERS S’OMPLEN DE GENT PASSEJANT Gent passejant i fent esport. Esta ha estat sobretot la fotografia de la primera setmana en fase
0 a les Terres de l’Ebre, com s’aprecia a la imatge presa al passeig Felip Pedrell de Tortosa. També s’ha fet notar la reobertura de les perruqueries
o d’algun altre establiment amb cita prèvia. A partir del dilluns, si es complixen els pronòstics, es produirà un nou punt d’inflexió. / FOTO: NÚRIA CARO
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El creixement progressiu de casos “sospitosos” de coronavirus, sense traducció en el nombre de casos greus ni d’hospitalitzacions, ha abocat algun dubte sobre la robustesa de les Terres de l’Ebre en l’actual crisi sanitària, però el cas és que és la regió amb
un menor índex de casos confirmats i la segona amb menor percentatge de sospitosos.

L’increment de casos “sospitosos”
la menor incidència de la Covid-19
Terres de l’Ebre Ò. Meseguer

Des de l'inici de la crisi, a les Terres
de l'Ebre se l'ha considerat un territori amb una incidència més o menys
sota control del coronavirus en l'àmbit sanitari. L'endemà de fer-se públics els primers positius (el 14 d'abril) ja es van començar a aplicar les
restriccions circulatòries que dictaminava l'estat d'alarma aprovat el 15
d'abril i això, en un territori amb poca
densitat de població, amb poc transport públic i fins aleshores amb poca
intensitat de mobilitat en relació per
exemple amb l'àrea metropolitana de
Barcelona -Setmana Santa encara
estava lluny i de fet, ha quedat en un
no-res- va poder atorgar un baló d'oxigen a les comarques ebrenques. En
altres llocs amb poca densitat de població, com el Pirineu lleidatà, la
campanya d'esquí ja hauria establert, en canvi, una via d'entrada del
virus.
MENYS CÀRREGA VIRAL.Una menor densitat afavorix també, segons
han explicat responsables de l'Agència de Salut Pública del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, una menor càrrega viral en els contagis, i el
resultat és que 50 dies després que
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esclatés la crisi, esta setmana les dades que s'han posatdamunt de la
taula per a determinar el ritme de
desconfinament de cada regió constaten que les Terres de l'Ebre tenen
l'índex més baix de contagiats positius confirmats de tota Catalunya.
Atenent a les xifres fins al 4 de maig,
a les quatre comarques hi havien
205 casos confirmats per prova diagnòstica PCR o test ràpid, la qual cosa
aboca un índex d'11 contagis confirmats per cada 10.000 habitants,
molt per sota de la resta de regions
sanitàries. Només la del Camp de Ta-

rragona, amb 29 casos per cada
10.000 habitants, s'hi apropa en benevolència (vegeu mapa).
EL MISTERI DELS SOSPITOSOS
En canvi, paral·lelament hi ha hagut a
les Terres de l'Ebre un increment notable del nombre de casos “sospitosos” de coronavirus, és a dir, persones que presenten símptomes i que
un professional facultatiu classifica
com a possible cas. A l'Ebre, fins dimecres, se n'havien comptabilitzat
2.828. Entre el 28 d'abril i l'1 de maig
es va registrar un creixement extraor-

dinari d'esta dada, amb més de 100
nous casos sospitosos diaris durant
quatre dies i un pic de 272 casos en
24 hores, el 30 d'abril. A més a més,
del total de casos sospitosos, més
d'una cinquena part (671 amb dades
del 6 de maig) són a residències de
gent gran o de discapacitats, un àmbit en què l'Ebre havia estat posat
com a exemple de contenció perquè
només hi ha hagut fins ara 16 positius i 7 morts i sobretot un àmbit en
què s'estan practicant tests PCR a
tots els residents i els professionals i
ja s'han cobert en este sentit la major

part de les residències. El dispositiu
per a completar les proves està en
desplegament fins al 10 de maig i és
cert que els resultats de la PCR no
són immediats, però en tot cas la
contradicció aparent de les xifres és
inqüestionable i fins i tot fonts de
l'ICS admeten implícitament que poden haver-hi elements de contaminació de les dades que fa que en este
capítol específic les dades ebrenques en resulten unflades. De moment hi han més preguntes que no
pas respostes: quan un pacient ha
computat com a “sospitós”, si se li
arriba a fer el PCR o prova diagnòstica i surt negatiu o positiu, continua
computant com a sospitós? Això s'arrossega, de manera que una mateixa persona podria computar alhora
com a sospitós i com a positiu confirmat o negatiu? El CatSalut no ha respost la consulta d’esta publicació. La
presidenta de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials, la rapitenca Cinta Pasqual, creu que, efectivament, quan una persona ha estat
sospitosa, el resultat d’una PCR no
l’elimina del recompte de sospitosos.
També haurien quedat sense resposta les preguntes que responsables d'alguns geriàtrics de les Terres
de l'Ebre van adreçar al Departa-
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L’IMPACTE DIRECTE DE LA COVID-19 A LES TERRES DE L’EBRE

matisa
a l’Ebre
ment de Salut, a partir del moment
en què este va rellevar Afers Socials
en el control de les residències, en relació a la repercussió dels casos sospitosos. El 29 d'abril va haver-hi una
reunió entre Salut i les residències.
Als directors i directores dels centres
se'ls hauria convidat a anar formulant
per escrit dubtes i preguntes. Segons
algunes fonts consultades, totes van
obtenir resposta a excepció de les
que demanaven pel còmput i la incidència de sospitosos.
Entre retrets de falta de transparència al Departament de Salut tutelat per ERC, que han fet seus altres
partits polítics incloent-hi Junts Per
Catalunya, el cas és que l'eclosió de
casos sospitosos a l'Ebre no ha vingut
acompanyada, paradoxalment, de
més hospitalitzacions amb complicacions respiratòries ni de més morts.
Fa 8 dies que, afortunadament, no es
reporta cap decés. Tampoc hi ha
mort cap persona menor de 40 anys,
segons informava este dijous Imagina Ràdio, i s’han donat 118 altes hospitalàries. Este dimecres hi havien tan
sols 17 hospitalitzats amb Covid-19,
cinc dels quals a l'UCI del Verge de la
Cinta, on el Pla de contingència de la
regió sanitària va preveure triplicar
(de 10 a 30) la capacitat de llits per a
crítics, però el pic es va situar -ja fa
setmanes- en 16 ingressos a cures intensives. Per tant, una altra de les
conclusions particulars que es poden
extreure per al cas ebrenc és que hi
ha una majoria abassegadora de casos lleus. També en este punt té una

I A MÉS...

TERRES DE L’EBRE (fins al 6 de maig)
Positius confirmats amb prova diagnòstica
Casos sospitosos (determinats per professional)
Positius confirmats de residents a residències
Positius sospitosos de residents a residències
Altes hospitalàries

212
2828
16
671
118

Morts a centre hospitalari (positius i sospitosos)
Morts a residències (positius i sospitosos
Morts a domicilis (positius i sospitosos)
Morts no classificats (positius i sospitosos)
Morts totals positius
Morts totals sospitosos
Morts totals

10
7
7
18
15
27
42

Evolució del nombre de sospitosos a l’Ebre
Data
17/4
18/4
19/4
20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
25/4
26/4
27/4
28/4
29/4
30/4

Sospitosos
1130
1177 (+47)
1210(+33)
1347 (+137)
1468 (+121)
1512 (+44)
1542 (+30)
1612 (+70)
1707 (+95)
1766 (+59)
1836 (+70)
2017 (+181)
2117 (+100)
2389 (+272)

Data
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
6/5

Sospitosos
2565 (+176)
2573 (+58)
2626 (+51)
2677 (+51)
2750 (+73)
2828 (+78)

Un total de 26 investigadors de
la URV prepararan i analitzaran
mostres mitjançant les proves de
diagnòstic amb tècniques de PCR.
En col·laboració amb el centre tecnològic Eurecat, del Centre de
Ciències Òmiques, es podran fer
19.000 tests a les comarques del
Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre. El govern ha aprovat activar
la segona fase del Programa de detecció massiva de la Covid-19 (programa Orfeu), que busca aprofitar
la capacitat dels centres d’investigació catalans, però el cas és que
fins al 5 de maig, segons publicava
El Periódico, només s’havien fet 48
de les 300.000 proves anunciades
per a les dos fases.

LA DADA

3.674 proves PCR

Font: a partir de dades territorials facilitades per Salut

incidència la menor càrrega viral. La
directora dels Serveis Territorials de
Salut, Mar Lleixà, defensava en el número anterior d'este setmanari que
l'atenció primària ebrenca havia fet
una gran faena de contenció i seguiment a domicili -incloent-hi les residències- dels casos lleus o sospitosos
que no requerien hospitalització. A
més a més, un altre factor a ponderar
és que a mesura que ha avançat la
crisi els metges que diagnostiquen
sospitosos tenen en compte molts
més símptomes que al principi, és a
dir, que cada vegada hi ha més símptomes (com diarrees) que són compatibles amb la Covid-19 i, per tant,
cada vegada hi ha més sospitosos,

La URV, inclosa al
programa
Orfeu de detecció

en un context en què més val prevenir. Això també podria tenir una lectura parcialment aplicable a xifres de
les Terres de l'Ebre. Cinta Pascual,
que a més és la gerent del grup residencial Onada Serveis -amb molta
presència al territori-, confirma esta
hipòtesi: “Quan un resident té febra,
passa a ser sospitós i se’l posa en
quarentena, com quan algú ve de
l’hospital. S’està actuant per excés
en este sentit i està clar que estem
aprenent entre tots, però allò important és que en este moment, per
exemple, no hi ha cap contagiat positiu a cap residència del meu grup”,
assegura.
A més a més, si es fa la compara-

practicades a l’Ebre
fins al 5 de maig
ció amb altres territoris catalans, el
cas és que l'Ebre continua estant per
sota de la majoria en percentatge de
sospitosos en relació amb la població. Els 2.828 casos suposen un
1,58% de la població ebrenca (si se li
sumen els positius, l'1,70% de la població de les quatre comarques estaria infectada), quan a la resta d'àmbits territorials este dada se situa per
sobre amb l’única excepció del Camp
de Tarragona, amb un 1,41% de sospitosos. La resta està per damunt: un
2,52% a les comarques gironines o
un 2,91% a la Catalunya Central, per
no parlar de l'àrea metropolitana o de
la ciutat de Barcelona (2,14%).
Tampoc resulta prou contundent

l’argument que han fet servir els sectors més crítics en el sentit que no
s’estan practicant prou PCRs (sigles
angleses de polymerase chain reaction) a les Terres de l'Ebre.
PCR A UN 2% DELS EBRENCS
D'entrada, el protocol general preveu
la PCR només en persones que tenen
símptomes que estan ingressades en
un centre hospitalari, en persones
que hi han d’ingressar o en pacients
que acudixen a urgències perquè han
empitjorat. Si a les Terres de l’Ebre hi
ha hagut més casos lleus aïllats domiciliàriament, s’han pogut practicar
menys PCRs. En tot cas, se’n van
practicar fins al 5 de maig un total de
3.674 (un 2% de la població, enfront
del 3% a tota Catalunya), de les quals
2.049 corresponien al cribratge que
s’està fent a les residències (encara
se n’han de fer 761 més) i que ha permès detectar quatre usuàries positives asimptomàtiques. La Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre ha donat
esta setmana esta informació, però
també és cert que els mapes d’informació sobre el coronavirus de la Generalitat han dixat d’oferir les dades
de positius i negatius per municipis.
La gerència de l’ICS a les Terres de
l’Ebre ha constituït una unitat de presa de mostres ambulatòria i domiciliària integrada per infermeres d’atenció primària, per a organitzar i realitzar la recollida de mostres PCR a professionals i usuaris a domicili i residències. La unitat, ubicada en un annex exterior al Vege de la Cinta, està
formada per un coordinador i diferents equips d’infermeria i funciona
els set dies de la setmana.
L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé, ha tornat a demanar que es facen més testos PCR a la regió. L’Ajuntament de Tortosa ha anunciat que
està fent proves diagnòstiques del coronavirus a la plantilla dels dos centres sanitaris de titularitat municipal,
la Clínica Terres de l’Ebre i l’Hospital
de la Santa Creu. S’haurien fet una ja
trentena de proves serològiques, que
han donat totes negatiu. ■
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EDITORIALS

Més explicacions, menys relaxament
Si l’Estat espanyol no diu el contrari -i al tancament d’esta edició en paper no ho havia pas dit-,
les Terres de l’Ebre seran una de les tres regions
sanitàries de Catalunya que encetaran la fase 1
del desconfinament gradual previst pel govern
estatal a partir de dilluns, 11 de maig. Alguns
dels greuges que històricament han jugat en contra del territori, com la despoblació progressiva o
les comunicacions deficients, han pogut ser ara
variables que han afavorit el baix impacte de la
Covid-19. El fet que a les comarques ebrenques
les mesures restrictives es comencessen a aplicar quan tot just s’havien confirmat els primers
casos de coronavirus i, per tant, encara el nivell
de contagis devia estar en una fase prou incipient, potser també ha estat una altra de les
claus, així com el fet que, alhora de ser previnguts i de protegir el sistema sanitari, va ser un toc
d’alerta important que la primera infectada fos
una cirurgiana del Verge de la Cinta i això obligués a aïllar l’equip de cirurgia del centre.
El perquè de la menor incidència s’haurà d’anar
analitzant amb el temps. I s’haurà d’aprendre
dels errors que totes les administracions sense
SETMANARI L’EBRE
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excepció han esmerçat en esta crisi. Si el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va admetre que no s’havia encertat en general l’estratègia i la gestió de la informació amb les residències, sembla obvi que esta gestió comunicativa

“Esta setmana s’han vist clarament
senyals i indicis d’un excessiu
relaxament que no és una bona pauta a
seguir en la sortida de la crisi”

continua sent deficient pel que fa a algunes dades i explicacions. No s’acaba d’entendre, per
exemple, per què hi ha hagut un creixement
prou important dels casos “sospitosos” a les Terres de l’Ebre, una part notòria dels quals concentrada a les residències, i en canvi això no
s’ha traduït en més exigència per als hospitals.
Alguna cosa no lliga en el còmput d’estes dades. Si és imputable a un excés de zel, en què
es classifiquen com a sospitosos pacients amb

el més mínim símptoma compatible amb el coronavirus, no serem natros els que critiquem
una estratègia el màxim de preventiva, però sí
que demanarem que s’explique bé, i fins ara en
este punt no hi ha hagut explicacions suficients.
Dit això, i subratllant que fins i tot amb l’increment de sospitosos, la posició del territori és
millor a la de la resta de regions sanitàries en la
graella de retorn a una “nova normalitat”, cal
abordar un inici de desconfinament en què,
com ja reclamàvem des d’estes línies en el número anterior, estiga marcat sobretot per tota la
cautela possible, perquè estem en un moment
perillós en l’evolució de la crisi sanitària i, per
derivació, de la crisi global generada. No siga
que per voler fer un pas ràpid endavant, n’haguem de fer més d’un endarrere i acabem redoblant el potencial de l’impacte econòmic i social
associats. Esta setmana, pels carrers d’algunes
poblacions, s’han vist clarament senyals i indicis d’un excessiu relaxament que no és una bona pauta a seguir. Veurem si amb la fase 1, som
capaços de tenir present que l’excés de confiança és el nostre pitjor enemic.
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La taxa de Covid-19 més baixa
agilitzarà les mesures de

seus fills i filles”

desconfinament a l’Ebre”

ÀNGELS PIQUET, psicòloga de l’Institut Català de les Dones a l’Ebre

CONRAD CASAS, Agència Salut Pública del Camp de l’Ebre

Periodistes

LA FOTO DE LA SETMANA

Sense rastre dels peatges

Carreteres de l’Estat ha començat a traure esta
setmana les marquesines dels antics peatges
de l’AP-7 a les Terres de l’Ebre, on no es paga
des del passat 1 de gener. La sortida 40, la de

Tortosa-l’Aldea, va ser la primera a veure demoldre els antics peatges, i el dimecres es va
fer també a Cambrils, al Baix Camp. Comença,
així, a desdibuixar-se l’autopista de pagament

al territori. Des del moviment veïnal AP-7 gratuïta han celebrat la fita i insistixen que mantindran la lluita per a aconseguir la gratuïtat fins a
la Jonquera.
FOTO: NÚRIA CARO

DESTACAT

La URV treballa en el
desenvolupament d’un
dispositiu de detecció
ràpida de la Covid-19

La campanya de reg al marge esquerre
del delta de l’Ebre començarà el dia 15

El Verge de la Cinta
recupera el servei de
traumatologia urgent,
fins ara derivat a Móra

■ El grup de recerca Interfibio del De-

■ Des d’este dijous 7 de maig,

partament d’Enginyeria Química de la
URV està treballant des de fa setmanes en el desenvolupament d’un dispositiu per a la detecció ràpida del coronavirus. El projecte preveu disposar
d’una prova serològica -per a identificar els anticossos i els antígens que
hi ha a la sang- abans de tres mesos,
que permetrà diferenciar entre els
pacients que tinguen el virus i els que
ja hagen passat la malaltia. La prova
consistirà en un dispositiu de flux lateral únic que només requerix una gota de sang obtinguda a través d’una
punció del dit i que donarà el resultat
en menys de 15 minuts.

l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha recuperat l’activitat de traumatologia urgent, que fins ara es realitzava a l’Hospital Comarcal de Móra
d’Ebre, arran de les mesures definides en el Pla de contingència de la
Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre pel coronavirus. Esta és una de
les primeres accions de la desescalada en els serveis hospitalaris de la
regió de l’Ebre. Des de la Regió Sanitària del territori asseguren que totes les mesures preses en el seu moment, han estat per a garantir tant la
qualitat assistencial com la seguretat de pacients i professionals.

■ El divendres 15 de maig és la data prevista perquè la Comunitat de Regants
de l’Esquerra de l’Ebre comence a soltar l’aigua que marcarà l’inici d’una nova
campanya d’arròs a l’hemidelta nord. La Junta de Govern, però, alerta que la
data es pot veure modificada per la meteorologia. Els regants s’han vist obligats a retardar la campanya de reg per les pluges constants i abundants que
han impedit treballar els camps i preparar-los per a la inundació i la sembra.
Així, la campanya s’endarrerix gairebé un mes, respecte de l’any passat.

Andreu
Prunera

44 més
Les Terres de l’Ebre, com una
de les regions sanitàries amb
menys afectacions per la Covid-19,
serà també una de les primeres a
iniciar el desconfinament i aquest
dilluns -sempre amb el vistiplau
de l’Estat- podrà iniciar la fase 1.
La represa de l’activitat econòmica i social abans d’altres territoris
del país ha de ser, doncs, una oportunitat per al teixit empresarial
d’aminorar el sotrac econòmic que
ha suposat la pandèmia en els últims dos mesos.
Aquesta llum que suposa anar
per davant d’altres territoris, però,
es veu ja amenaçada per un altre
projecte -o més aviat cinc- que poden aterrar a la Terra Alta amb la
total animadversió de la seua
gent. Cinc nous parcs eòlics, amb
44 aerogeneradors (que se sumen
als 184 ja en funcionament) encenen de nou les alarmes a un territori on hi ha pràcticament unanimitat: la comarca ha complert ja
amb la seva quota d’energia renovable i aposta per un model econòmic d’agricultura, turisme i sostenibilitat que resulta incomptaible
amb la massificació eòlica.
Tots els alcaldes de la comarca,
a excepció d’un, han mostrat ja el
seu rebuig a l’arribada de nous
parcs i, en els últims anys, també
el teixit social ha fet sentir la seva
oposició al projecte. Fins i tot el
consell regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta ha hagut
d’alçar la veu contra un model
que, imposat des de fora, amb capital foraster i amb benefici també
forani, és una amenaça per a la
gent que aposta per quedar-se a
viure a la terra, i de la terra.
En les properes setmanes
s’haurà de resoldre la viabilitat
dels cinc nous parcs i ara la pilota
és a la teulada de la Generalitat.
Veurem si el govern acaba apostant per unes Terres de l’Ebre que
sortir del desconfinament sigui
com la punta de llança de Catalunya o, per contra, si ho fa amb 44
aerogeneradors de més.
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Confinades amb el seu maltractador
Terres de l’Ebre Andrea Capilla

“Por, angoixa, ansietat, frustració, preocupació i tristor” són algunes de les emocions habituals davant la crisi sanitària que estem vivint avui dia pel coronavirus, detalla
la psicòloga de l’oficina de l’Institut
Català de les Dones (ICD) de les Terres de l’Ebre, Àngels Piquet. Segons
Piquet, la infecció per la Covid-19
“ens ha comportat una situació excepcional que genera vivències
desagradables per a tota la ciutadania i extrema les situacions de
vulnerabilitat”. Durant el primer
mes de confinament, a Catalunya
van augmentar el nombre de trucades al telèfon d’atenció contra la violència masclista, situant-se en 1.307
trucades, unes 40 al dia, a diferència del període d’abans del confinament en què se’n registraven 25 diàries. Així doncs, segons les dades
proporcionades per l’ICD, del 16 de
març al 15 d’abril, les trucades han
augmentat un 60 %. Un percentatge
que també coincidix amb l’increment
de trucades que ha rebut la línia telefònica 016 d’atenció a les víctimes
de violència masclista durant el mes
d’abril, que se situa en 8.632 trucades en tot l’Estat espanyol -3.236
més que a l’abril del 2019-, segons
va informar el Ministeri d’Igualtat este dimarts. A les Terres de l’Ebre, però, la preocupació es va estendre per
la davallada de denúncies per violència masclista, així com de les trucades als serveis d’atenció a les dones, ja que en tot el primer mes de
confinament només es van registrar
18 trucades.
El dia 14 de maig es compliran
dos mesos des que va decretar-se
l’estat d’alarma i el confinament que
reduïa la mobilitat de la ciutadania.
Això ha comportat que durant tot este temps s’ha hagut de conviure de
manera permanent i forçosa a casa.
Un confinament que “pot afavorir
agressions i maltractaments a les
dones i als seus fills i filles”, determina Piquet, que afegix “pot provocar que les víctimes visquen tancades amb el seu agressor”, en un
context que es fa més difícil trobar el
suport de familiars i professionals.
Estes dades, però, no reflectixen
la realitat del territori català, ja que,
segons ha indicat la coordinadora territorial de l’ICD a les Terres de l’E-

Tant des de l’Institut Català de les Dones com des dels Serveis d’Informació
i Atenció a les Dones de Tortosa creuen que les dones poden estar vivint la
violència masclista en silenci a les seues llars.

LA DADA

L’ICD de l’Ebre només
atén 18

trucades

durant el primer mes
de confinament
que va començar el confinament.
Entre el 16 de març i el 27 d’abril els
Serveis d’Intervenció Especialitzada
(SIE) han fet 284 atencions d’urgència i han arribat 156 noves sol·licituds d’atenció per a dones en situació de violència masclista i quinze
menors.

DESTACAT

CUP Tortosa demana més accions en la lluita
contra la violència masclista durant el confinament
■ La CUP Tortosa demana al consistori que siga més actiu en la lluita contra la

violència masclista durant el confinament. “Durant este confinament hi ha
moltes dones que estan convivint amb els seus agressors i patint un autèntic infern”, manifesten. És per això que insten l’Ajuntament a ser més proactiu
en la lluita contra la violència masclista i demanen que es contracten espais
publicitaris en els mitjans de comunicació locals per a fer difusió de tots els serveis d’atenció a la dona, i que s’informe i es dote de tot el material necessari i
formació als comerços i establiments per a desenvolupar la campanya ‘Establiment segur contra la violència masclista’ engegat per l’ICD.

bre, Carme Valls, aquí la situació ha
estat inversa: “el 2 d’abril vam convocar la comissió tècnica del circuit
per a l’abordatge de la violència
masclista i vam constatar que efectivament la nostra realitat era diferent de la resta de Catalunya, ja que
s’havien reduït les denúncies per
violència masclista i els serveis de
dones no s’utilitzaven com abans
del confinament”. A les Terres de
l’Ebre, durant el primer mes de confinament s’han registrat 18 trucades, i
és, per tant, el segon territori de Catalunya amb menys trucades -el primer, l’Alt Pirineu i Aran amb 5- durant este període. La davallada de
denúncies no significa que s’haja reduït la violència masclista al territori,

remarca Valls, que afegix que “això
encara és pitjor, ja que els casos
no surten a la llum”.
Tant des de l’Institut Català de les
Dones de l’Ebre com des dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Tortosa creuen que les
dones poden estar vivint la violència
masclista en silenci a les seues llars.
Una situació que, tal com explica Piquet, afavorix “el sentiment de dependència de la víctima i de domini
de l’agressor”. I és que l’agressor té
l’escenari ideal per a aïllar la dona
no només psicològicament, sinó
també físicament.
LLEUGER INCREMENT DE TRUCADES Durant la segona quinzena

“

Viure-ho en silenci
a casa pot afavorir
el sentiment de
dependència de la
víctima i de domini de
l’agressor.
Àngels Piquet, piscòloga de
l’ICD de Tortosa.

del mes d’abril, Valls assenyala que
han pogut observar un canvi en la
situació: han augmentat lleugerament les trucades a la línia 900 des
del territori i hi ha hagut un increment significatiu del nombre de denúncies presentades, així com de
les dones ateses pels diferents serveis. “Els primers dies tothom estava a l’expectativa d’esta nova situació i pensàvem que acabaria
abans. Potser en veure que la situació s’ha allargat més del que
crèiem, les dones han començat a
buscar ajuda”, expressa Elisa Casanova, coordinadora del SIAD de Tortosa. I és que segons les dades que
han proporcionat el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, els
serveis d’atenció a dones en situació
de violència masclista i els seus fills
han atès telemàticament 3.457 dones i 669 infants i adolescents des

PREOCUPACIONS COMUNES
ENTRE LES DONES Els serveis
s’han adaptat a la situació i s’ha
atès l’atenció telefònica, i en cas
d’urgència, la presencial, i a més
s’ha reforçat l’assistència psicològica i legal. També estan fent un seguiment, des de casa, de totes les
dones que ja havien atès abans del
confinament i totes aquelles que
han trucat, ja que la seua prioritat
és “donar suport, orientació i assessorament”, manifesta Casanova. Com fer possible la conciliació
laboral i familiar en el cas de dones
que tenen menors a càrrec seu i se
les reclama a la feina, l’ansietat provocada per la pèrdua de feina, que
el progenitor complisca les mesures
sanitàries durant el seu temps de
custòdia dels fills, i el desarrelament que senten algunes dones
que arran la violència masclista que
vivien han hagut d’abandonar el
seu domicili són les preocupacions
comunes que estan atenent els psicòlegs, advocats i coordinadors tant
de l’IDC com del SIAD Tortosa.
CONSEQÜÈNCIES DE CONFINARSE AMB EL MALTRACTADOR Tot i
que encara és aviat per a determinar-ho, Valls apunta que el confinament i el fet que moltes dones conviuen amb un maltractador pot tenir
unes “conseqüències negatives
que encara no coneixem i que haurem d’analitzar en els pròxims mesos”. En este sentit, la coordinadora
del SIAD de Tortosa afegix que “estem segures que quan esta situació acabe hi haurà una remuntada
als serveis perquè ara les dones
s’estan contenint”. ■
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IMPACTE DEL CORONAVIRUS Si el Govern espanyol ho aprova, podran obrir els comerços, les terrasses fins al 50 % i es podran reunir fins a 15 persones

Les Terres de l’Ebre podrien entrar en la
fase 1 de la desescalada el pròxim dilluns
Terres de l’Ebre Andrea Capilla

Les Terres de l’Ebre, el Camp de
Tarragona i l’Alt Pirineu i Aran podrien
entrar a la fase 1 el pròxim dilluns, si
el Govern espanyol dona llum verda a
la proposta de la Generalitat per a la
desescalada gradual de Catalunya
per regions sanitàries i no per províncies com s’havia dit inicialment. Així
doncs, si el Govern de Pedro Sánchez
aprova els informes que acrediten
que els sistemes sanitaris d’estes regions són capaces d’incrementar ràpidament la capacitat d’atendre els
malalts en cas d’un rebrot per coronavirus, en estes tres regions, a partir
del dilluns 11 de maig, podrien obrir
els comerços -menys els centres comercials- i reduir al 30 % l’aforament,
el sector de la restauració tindria permès obrir les terrasses amb un 50 %
de capacitat, i els allotjaments turístics podrien obrir amb el 100 % de
capacitat, però amb les zones comunes tancades. També es permetrien
les reunions en domicilis particulars
de fins a 10 persones, i les vetlles de
15 persones a l’aire lliure. Les restriccions en el cas d’enterraments o cremacions també s’alleugeririen i podrien participar-hi un màxim de 15 familiars i persones properes, sense incloure la persona encarregada de la
cerimònia o el ritual funerari. En tots
els casos, s’haurà de respectar la distància mínima i rentar-se les mans.
La fase 1 també permetrà la reobertura dels llocs de culte, sempre
que no se supere el terç d’aforament
i es complisquen les mesures de seguretat. Els ajuntaments podran decidir si es reobren els mercats al carrer,
limitant a un 25 % els llocs habituals,
donant preferència als productes alimentaris i primera necessitat, evitant
que els clients manipulen els productes i amb una afluència inferior a un
terç de l’aforament habitual. Tots els
establiments i locals d’obertura al públic han de netejar i desinfectar les
instal·lacions dos vegades al dia, una
d’elles obligatòriament al final de la
jornada, així com desinfectar els llocs
de treball cada canvi de torn. En esta
fase, els membres d’una mateixa unitat familiar podran ocupar les places
de les quals disposa el vehicle dins la
província. D’esta manera la Generali-

Imatges d’alguns dels comerços i establiments que han aixecat les persianes al llarg d’esta setmana, en iniciar-se la fase 0 del Pla per a la transició cap a una
nova normalitat del Govern espanyol. A sota, gent a l’aire lliure per Tortosa. / NÚRIA CARO

tat ha proposat que el dilluns 11 de
maig només tres de les nou regions
sanitàries canvien a la fase 1 de la
desescalada, ja que són les tres àrees de Catalunya que han tingut una
menor incidència de la Covid-19. L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé,
ha celebrat que es tinga en compte la
singularitat del territori i l’evolució del
virus per passar a la fase 1, però també demana prudència a la població.
Este passat dilluns, però, ja es va
iniciar la fase 0 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat en què
el Govern espanyol establix la desescalada del confinament, i alguns petits establiments i locals comercials
ja han començat a aixecar les persianes per a recuperar progressivament
l’economia. Ho han fet, però, amb

unes mesures sanitàries molt estrictes. Han d’atendre els consumidors
amb cita prèvia i només un client per
treballador, així com els comerços
han d’oferir gel desinfectant a l’entrada del local i no es poden oferir productes de prova als clients. Segons el
president de PIMEComerç, Àlex Goñi,
en declaracions a l’ACN, entre un
60 % i un 65 % del petit comerç català va obrir les portes el primer dia de
la fase 0 del desconfinament, i segons va precisar, la xifra “anirà canviant” a mesura que els botiguers es
puguen adaptar a les noves normes.
Les perruqueries són dels establiments que el percentatge d’obertures ha arribat a la meitat del total i
s’espera que al llarg de la setmana
s’activen el 70 %. Han reobert amb

una allau de clientes -i la franja horària específica per a la gent gran els
complica atendre totes les clientes-,
amb molts dubtes sobre els protocols, i com que no es pot mantenir la
distància de seguretat entre treballador i client, tots dos han d’utilitzar
guants i mascareta, així com les propietàries han adquirit capes i tovalloles d’un sol ús. La fase 0 també obliga a utilitzar mascaretes en els mitjans de transport públic -ja siga autobús, ferrocarril, aeri i marítim- tant a
usuaris com a conductors. La capacitat del transport públic s’ha ampliat
al 50 % dels seients i s’ha de garantir
la distància social de dos viatgers
drets per metre quadrat. A més, en
els busos, la fila posterior al seient
del conductor s’ha de mantenir bui-

da; i en els taxis, poden viatjar dos
persones per fila, exceptuant la del
conductor, on només anirà ell. Als vehicles públics o privats, a més de la
mascareta, només poden anar-hi dos
viatgers per fila de seients.
El Congrés dels Diputats va aprovar este dimecres una nova pròrroga
de l’estat d’alarma que s’allargarà
fins al 24 de maig, acceptant les esmenes del PNB que inclouen que en
el procés de desescalada, l’executiu
cogovernarà amb cada comunitat autònoma la “modificació, aplicació o
restricció de les unitats d’actuació i
les limitacions respecte a la llibertat
de circulació de les persones”, i les
mesures seran aplicades pels presidents de les mateixes comunitats autònomes. ■
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Les epidèmies a Tortosa
Tortosa i el món sencer continuen confinats per evitar la propagació del coronavirus. Des que es va fer evident la pandèmia
al nostre territori, el dia 13 de març amb el tancament de les
escoles, fins a principis d’esta setmana, s’havien superat els
200 casos confirmats i els 2.600 casos sospitosos, amb més
de 40 víctimes mortals, entre les quals hi ha l’activista cultural
Montserrat Esteve Palà, molt relacionada amb les entitats socials tortosines.
Josep Bayerri Raga,
periodista

Aquesta no és la primera gran tragèdia d’aquest tipus. La història de
les nostres terres n’és plena. L’aparició d’epidèmies era normal fins ben
avançat el segle passat; la manca
d’higiene, el mal estat de les conduccions de l’aigua i la inexistència de
clavegueram, les condicions de vida,
l’endarreriment de l’atenció sanitària
per a la majoria de la població eren
causes freqüents d’infeccions contagioses d’origen bacterià o víric. A l’Ebre eren molt greus per la presència
de les humitats pròpies de riu i aigües estancades i els insectes especialment als aiguamolls del Delta.
A Tortosa hi ha documents d’epidèmies de pesta durant l’edat mitjana, les darreres el 1647 i 1673; de
febres tifoides, febre groga i de còlera. L’epidèmia febre groga de 1821
fou la més greu i violenta; va arribar a
Tortosa per mar amb un vaixell des
del port de Barcelona. El 27 de setembre es va aïllar totalment la ciutat, però no es va poder evitar que
s’estengués a altres pobles riberencs

com Mequinensa, Mora o Ascó.
Pel que fa al còlera, referits al segle XIX les més importants foren els
anys 1834, 1854, i 1865 amb 113,
208 i 177 morts respectivament La
darrera gran epidèmia de còlera es
produí entre 1885-1892. La primera
onada fou l’estiu de 1885 (entre el
16 de juliol i l’1 de setembre). El dia
21 la mortaldat ja era molt gran, a
Roquetes 68 veïns i al terme de Tortosa s’apropava als dos centenars.
Aleshores, l’alcalde Pepe González,
germà de Teodoro González, va decidir confinar la ciutat impedint l’accés
des de la riba dreta de l’Ebre focus
del contagi. Va armar uns trenta empleats municipals i guàrdies i col·locà
una barrera que tancava el pont de
barques. El capità de la Guàrdia Civil
volia fer complir les ordres de lliure
circulació dictades pel governador de
Tarragona, però acaba claudicant davant la fermesa de l’alcalde. En total
al municipi va haver-hi 517 morts,
dels quals només 201 a l’interior del
nucli urbà, gairebé tots abans del
confinament.
Durant aquesta epidèmia destacada la tasca del bacteriòleg Jaume
Ferran Clua (1851-1929), fill de

El 21 de juliol de 1885 l’alcalde Pepe González va tancar el pas pel pont de barques i va impedir l’accés de persones que
contaminessen la població del còlera. BIBLIOTECA.TORTOSA.CAT

Corbera d’Ebre però metge titular
de Tortosa, que descobrí una vacuna anticolèrica des del seu petit laboratori al segon pis del domicili del
carrer de Canvis, auxiliat pel seu
ajudant el també metge tortosí Innocent Paulí Galcerà. Ferran ha estat el científic més destacat de la
història de les nostres comarques
que treballà també desenvolupant
vacunes contra les febres tifoides i
la tuberculosi. Amb tot, no se’l va reconèixer com es mereixia. A proposta de l’Acadèmia de les Ciències
de París fou candidat al Premi Nobel de Medicina de 1906, però se li
atorgà a Santiago Ramon y Cajal
avalat per les institucions espanyo-

les contràries a la candidatura de
Ferran.
El 1888 es va produir una passera de febres tifoides a Jesús, però el
còlera de 1885 va tenir un rebrot
cinc anys després, amb més d’un
centenar de morts majoritàriament
al barri de Remolins. Fou anomenat
"el còlera dels pobres" perquè va
afectar especialment les classes
socials més pobres, ja que la gent
adinerada s’havia blindat arran del
brot anterior. Popularment va quedar a la memòria l’actuació del bisbe aragonès Francisco Aznar Pueyo, que actuà visitant els malalts a
les cases i donant consol a les famílies dels difunts; tenia ja 70 anys i

una salut feble, raó per la qual es va
encomanar de la malaltia que ja no
superaria i moriria el 1893. L’any
següent (14.09.1894) l’Ajuntament
va donar el seu nom al carrer del
Vall entre el pont de la Pedra i la
plaça del Paiolet.
A principis del segle XX preocupava molt l’endèmia de paludisme,
que afectava els pobles del Delta
de l’Ebre. Un altre metge tortosí,
Manuel Vila Olesa (1881-1963) dedicà molts esforços a gestionar mesures preventives, que es concretà
en un estudi epidemiològic (1909)
per erradicar la malaltia, que fou assumit per la Mancomunitat de Catalunya i aplicat a tot el territori. ■

MEMÒRIA

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre recull
documents sobre la pandèmia de Covid-19
Terres de l’Ebre Redacció

L’Arxiu Comarcal del Baix Ebre ha
iniciat una campanya de recollida
de materials sobre la pandèmia de
Covid-19 per a documentar l’experiència col·lectiva que viu la societat.
El confinament, la malaltia, la solidaritat, l’angoixa per la situació econòmica, la buidor dels espais públics, el distanciament social, etcè-

tera. Tota la documentació que recull estes experiències contribuirà a
formar una memòria social sobre la
pandèmia al Baix Ebre i l’Arxiu la vol
preservar. “Donem suport a esta
campanya que fa el nostre Arxiu
Comarcal perquè pensem que vivim un moment històric en què la
ciutadania pot fer una gran aportació explicant com viuen esta experiència. Esta documentació ens aju-

darà a formar una memòria social
de la pandèmia de Covid-19 al Baix
Ebre”, ha manifestat el vicepresident del Consell Comarcal del Baix
Ebre i conseller comarcal de Cultura, Jordi Jordan.
Pel que fa al tipus de documents
que recull l’Arxiu Comarcal del Baix
Ebre són tant documents analògics
com digitals; textos personals com
ara diaris de confinament o refle-

xions sobre la situació actual; fotografies i vídeos vinculats al Baix
Ebre.
DIGITALS I ANALÒGICS .La campanya és oberta a tota la ciutadania
de la comarca, que ha d’enviar els
documents a l’adreça de correu acbaixebre.cultura@gencat.cat (si els
arxius són massa pesats, es pot utilitzar el servei WeTransfer) i si es

tracta de documents analògics, els
poden portar físicament a l’Arxiu
quan s’acabe el confinament. “Animem a tothom a enviar estos
documents, que passaran a formar
part del fons comarcal i això ens
servirà per a preservar com les
generacions actuals vivim esta
situació d’excepcionalitat”, ha dit
Jordan.
Esta campanya de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre s’emmarca en la
iniciativa de recollida de documentació de la Xarxa d’Arxius Comarcals
de Catalunya, impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.■
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Les festes majors, en perill per coronavirus
Les mesures de desconfinament, si efectivament són més ràpides a l’Ebre, encara poden salvar parcialment les festes d’agost
Terres de l’Ebre Paula Pedrero

L’estiu del 2020 no serà com molts
havien imaginat. El coronavirus ha
obligat a cancel·lar i ajornar nombroses festes majors i actes culturals
arreu del país. Mentre que alguns han
apostat per buscar alternatives virtuals a les celebracions, altres parlen
d’ajornar les festes uns mesos més
tard i els més prudents opten per
moure les programacions l’any vinent,
esperant que la nova normalitat ja haja arribat. A l’Ebre, de moment s’han
cancel·lat les festes majors del Mas
de Barberans i Alcanar, les d’Aldover,
que celebrava les seues segones festes per Sant Jordi, i les de l’Ampolla.
FESTES CONFINADES Les festes
majors de Mas de Barberans havien
de començar el diumenge 19 d’abril
amb el pregó. En un primer moment
l’Ajuntament preveia traslladar alguns
actes a la Quinzena Cultural, a la primera quinzena d’agost, però Josep
Maria Lleixà, alcalde de la població,
cada cop ho veu menys probable. A
més, apunta que els bous no es podran realitzar perquè s’han de fer durant el període estipulat tradicional-

ment, tal com marca la llei. Malgrat
tot, el coronavirus no ha impedit als
seus veïns celebrar una festa confinada on els balls de gala i els vermuts
populars s’han traslladat als balcons
de les cases del poble. A més, gràcies
a les xarxes socials i a la televisió local, es podia seguir què feien els
veïns d’un carrer més enllà.
“Som una població petita i envellida, i sabíem que molta gent gran no
pot accedir a les xarxes socials. És
per això que ens vam posar en contacte amb Canal Terres de l’Ebre i
Canal21 per a emetre vídeos de les
festes de l’any passat, així com
imatges de com s’han viscut enguany”, explica Lleixà en declaracions al Setmanari l’Ebre. “Ha sigut
tot molt improvisat, ja que han sigut
les primeres festes majors durant el
confinament: no sabíem si podríem
fer algun dels actes, si la gent s’avindria a participar-hi, com ho muntaríem... Però estem contents perquè la gent s’hi ha bolcat i hem fet
un munt d’activitats, fins i tot amb
una minicloenda de festes, amb
focs i petards des dels terrats”, diu.
Alguns actes, com el concurs de guinyot o els concerts, s’han traslladat del

EDICTE
Àrea #DeltebreTerritori
Gestió Territorial

La Junta de Govern Local en la sessió extraordinària de 6 de maig del 2020 va
acordar el següent acord:
“1r.- Deixar sense efecte l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 22
d'abril del 2020, en relació amb l'aprovació inicial, si s'escau, de la memòria
valorada d'arranjament de camins municipals afectació temporal octubre 2018
per tal d'acollir-nos a la convocatòria de subvencions previstes a la resolució
PRE/565/2020, de 28 de febrer, per tal com s'ha redactat una nova memòria
valorada als efectes que es puga aprovar inicialment i sol·licitar l'esmentada
subvenció”.
En la mateixa sessió extraordinària de data 6 de maig del 2020 va aprovar inicialment la Memòria valorada "d'arranjament de camins municipals afectació
temporal octubre 2018", redactada pel tècnic cap d'Obres Públiques i Serveis
Municipals Alfons Fors Callau, amb un import total de 637.385,20 € (sis-cents
trenta-set mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb vint cèntims) de pressupost
d'execució per contracta.
Aquesta memòria valorada s'exposa al públic pel termini de 30 dies conforme
s'estableix a l'art. 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, per tal que les persones interessades legítimes puguen examinar-la i adduir-hi en contra les reclamacions que
consideren pertinents.
Al tauler d'anuncis electrònic d'este Ajuntament estarà igualment exposat este
edicte i a l'Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial podrà examinar-se la memòria valorada de què es tracta en hores d'oficina.
Deltebre (Delta de l'Ebre), 7 de maig del 2020
El secretari accidental,
David Torres Fabra

Les festes majors de Sant Joan de l’Ampolla són unes de les festes que s’han
suspès amb possibilitat de traslladar actes a les Festes de la Segregació.

centre social i la plaça a la tauleta o al
mòbil.
Per la seua banda, Alcanar té dues
Festes Majors, al maig, per Sant Isidre, i a l’octubre, pel Remei. L’Ajuntament ha declarat que el pressupost
que s’estalviaran de la suspensió de
les Festes de Maig es destinarà a
mesures per a alleugerir l’impacte
econòmic provocat per la crisi de la
Covid-19. Més endavant, el consistori valorarà possibles dates per a celebrar les festes. El mes anterior, Aldover va suspendre el seu cap de setmana de bous pels volts de Sant Jordi, que encetaven a l’Ebre la temporada taurina.
L’Ajuntament de l’Ampolla també
“s’ha vist obligat” a suspendre les
Festes Majors de Sant Joan 2020,

que s’havien de celebrar del 20 al 28
de juny. Des del consistori s’està valorant la possibilitat de traslladar alguns
dels actes a altres dates com podria
ser la Festa de la Segregació, que se
celebra el mes de novembre. A més,
la regidora de Festes s’ha compromès a buscar una alternativa perquè
les pubilles, pubilletes i hereus que
havien de representar el municipi este 2020 puguen participar en altres
esdeveniments durant l’any i a adaptar tots els actes possibles a la situació que estem vivint.
LA INCERTESA DE L’AGOST Però
què passarà amb les festes d’agost?
S’hauran rebaixat les mesures en estes dates? L’alcalde d’Amposta, Adam
Tomàs, expressa en declaracions a

este diari que veu molt complicat que
es puguen fer bous, ja que requerixen
“molta preparativa”. “Si fem festes,
seran molt reduïdes i molt adaptades, però ho veig difícil. La idea és
continuar fent actes infantils, per a
gent gran, per als jóvens, per als esportius i bous; no volem dixar de fer
cap de les activitats típiques”, indica. “Això sí, si no fem les festes a l’agost no les ajornarem, sinó que organitzarem activitats durant els
caps de setmana dels mesos d’octubre, novembre i desembre, per a
compensar”. De moment, però,
apunta que a finals de juliol se celebrarà el DeltaChamber Music Festival, amb la diferència que enguany no
hi haurà cap artista internacional i es
farà en un espai obert, complint amb
la normativa d’una persona per cada
9 metres quadrats.
Davant d’esta incertesa, Conrad
Casas, sub-director general de Coordinació de Salut Pública a Tarragona i
Terres de l’Ebre, indica que tot dependrà de si el desconfinament es fa per
regions sanitàries, tal com proposa la
Generalitat, o per províncies, com assenyala l’Estat. “Tot sembla apuntar
que es farà per regions sanitàries, la
qual cosa ens ajudaria a prendre decisions més acurades en funció de
la prevalença de la malaltia i la taxa
d’incidència de cada regió sanitària”, apunta. “L’Ebre és la regió amb
taxa Covid més baixa, raó per la
qual les mesures de desconfinament seran més ràpides que a la
resta”. En este sentit, assenyala que
hi hauran territoris on hi hauran festes majors abans que a altres indrets. “Si les coses es comporten
com fins ara a les Terres de l’Ebre,
amb una tendència clarament decreixent, és molt probable que aquí
algunes activitats es puguen reprendre abans, tot i que amb certes
restriccions”, expressa. De moment
però, estes limitacions encara són
una incògnita. “És un escenari molt
incert, la qual cosa fa que per als
consistoris siga molt complicat programar un calendari de les festes,
ja que no tenen cap certesa de si es
podrà tirar endavant”. En este sentit, Casas indica que ja és tard per a
les festes de juny, però dixa la porta
oberta a la possibilitat de celebrar
festes majors a la segona quinzena
d’agost. ■
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IMPACTE ECONÒMIC DEL CORONAVIRUS

Jordi Farré, director de l’oficina Store Tortosa de Caixabank

“Molts clients han aprofitat la crisi per
a obrir el seu negoci a la venda en línia”

Més d’un 60% de les empreses
de l’Ebre retallaran personal
L’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE) consulta 255 empreses del territori sobre l’afectació de la crisi Covid

Tortosa A.M.

Pregunta: La seua és la principal oficina bancària al territori; per
tant, un bon baròmetre per a conèixer l’estat d’ànim a peu de
carrer.
Resposta: Els nostres clients
ens expressen incertesa i inquietud, sobretot perquè no saben
com evolucionarà la seua situació
personal. El sotrac serà important
però penso que sortirem reforçats.
P: Molts autònoms hauran estat
vora dos mesos sense activitat.
Creu que perilla un nombre elevat
de negocis?
R: Esperem que la majoria puguen reinventar-se, però segur que
n’hi haurà que no podran sobreviure. Per això és important el suport públic i privat que reben. A
més dels préstecs ICO, des de Caixabank hem llançat un pla de suport al petit comerç, amb finançament específic, bonificació de TPV
i solucions tecnològiques. També
hem posat a disposició de pimes i
autònoms una línia de 25.000 milions d’euros en préstecs preconcedits. A finals d’abril, Caixabank
va concedir 14.000 milions al sector empresarial des que va començar l’estat d’alarma.

“Els impagaments
afectaran sobretot
pimes i autònoms,
acostumats a viure
més al dia de la seua
activitat”
P: Quin és el principal neguit
dels seus clients?
R: La majoria, autònoms i pimes, amb la tramitació de crèdits.
Però també clients preocupats
pels seus estalvis, davant la inestabilitat de les borses.
P: Han crescut molt els impagaments?
R: Esta crisi ha afectat molta
gent, bons clients que es troben
ara en una situació difícil. L’afectació d’impagaments tocarà més
de prop a pimes i autònoms, perquè acostumen a viure més al dia

Tortosa Redacció
Jordi Farre, davant de la imatge corporativa de Caixabank / CEDIDA

“S’han aturat projectes
de nous habitatges,
adquisició de vehicles i
nous negocis”

“Hem tramitat les
operacions de crèdit a
empreses i autònoms a
l’interès més baix”

de la seua activitat. També hi haurà clients que tindran dificultats
per a retornar crèdits al consum.
Buscarem solucions adaptades a
cada cas.
P: S’han acollit molts clients a
les línies de crèdit oficial?
R: Des de l’inici de la comercialització de les línies ICO, hem rebut arreu de l’Estat 128.700 sol·licituds per un import de més
d’11.140 milions d’euros, que
superen el primer tram adjudicat.
P: Tant el govern de l’Estat com
el de la Generalitat han hagut de
fer un toc d’atenció a les entitats
bancàries sobre les condicions en
què concedien estos préstecs garantits. Es donen per al·ludits?
R: Caixabank ha tramitat totes
les operacions d’empresa al preu
més baix, 1,50% fix, i als autònoms, al 2,50% fix. Des de la nostra entitat considerem que estos
ICO no estan pensats perquè la
banca faça negoci, sinó per a lluitar contra la crisi.
P: Quant tarden, de mitjana, a
concedir estos préstecs?
R: Són tràmits complexos, especialment per la recollida de la documentació que demana l’ICO. La
mitjana és d’entre dues i tres setmanes.
P: Quin tipus d’operacions s’han

deixat de fer?
R: S’han aturat molts projectes,
com ara construccions d’habitatges, adquisició de vehicles, nous
negocis,... Estem intentant ajudar
tothom qui ens ho demana, però
la incertesa i la crisi sanitària porten molta gent a repensar els seus
projectes. Vull pensar, però, que
estos projectes acabaran veient la
llum i que simplement s’han ajornat esperant temps millors.
P: Em deia que hi ha clients que
han optat per reinventar-se.
R: N’hem trobat molts que han
reorganitzat el seu negoci per a
donar entrada a la venda en línia
de productes de proximitat. Tenim
eines (PayGOLD o Social Commerce) per a fer esta transició.
P: De quina manera està treballant la Fundació “la Caixa” en
l’àmbit social?
R: Les entitats socials estan treballant molt davant l’augment de
casos de vulnerabilitat social i
econòmica derivada de la crisi de
la Covid-19. Canalitzem les ajudes
de la Fundació donant suport
a entitats com la Fundació Dr
Ferran, el Centre d’Acollida d’Amposta, la Fundació Mercè Pla,
l’Hospital i Llar de la Santa Creu,
l’Hospital d’Amposta i la Residència d’Ancians de Tortosa. ■

L’Associació d’Empresaris de les
Comarques de l’Ebre (AECE), amb
la col·laboració de la Cambra de Comerç, ACCIÓ Terres de l’Ebre, gremis i altres col·lectius, han volgut
quantificar l’impacte actual i futur
de la crisi Covid sobre el teixit empresarial de l’Ebre. Es tracta de 255
enquestes en total.
Entre les dades més destacables
hi ha que un 63,5 dels enquestats
pensa que haurà d’acomiadar part
del seu personal. La gran majoria
(97,1%) es consideren perjudicats
per la crisi actual, més d’un 60% no
ha facturat res durant el període
d’alarma, la majoria (56%) per tancament obligat, i altres (18,8%) davant la impossibilitat de dur a terme l’activitat.
El 83% dels empresaris consultats pensa que la prolongació de la
crisi posarà en risc la supervivència
de la seua empresa, encara que només un 5,9% valora que acabarà
tancant de manera definitiva. Més
de la meitat es mostren convençuts
que patiran morositat.
Quant a les mesures adoptades,
o que hauran d’adoptar per a fer
front a la crisi, el sector avantposa
les mesures de protecció laboral,
els ERTE i la reducció de personal.
D’este baròmetre es desprèn
també que la majoria (70%) veu negatives les mesures adoptades pel
Govern per ajudar les pimes, mentre que allò que més valoren són
els avals públics als préstecs, la
possibilitat d’acollir-se als ERTO i la
moratòria de les quotes de la Seguretat Social. El 38% dels enquestats demana ajuts directes per a
fer font a la crisi. Finalment, l’AECE

DESTACAT

L’AECE es reunix amb
la directora general
d’Indústria
■ L’AECE s’ha reunit amb la directora general d’Indústria, Matilde
Villarroya, amb la directora dels
Serveis Territorials d’Empresa i
Coneixement, Mercè Miralles, i
amb el delegat d’ACCIÓ a Terres
de l’Ebre, Xavier Cortiella, per a
valorar l’impacte que està tenint
la crisi a les Terres de l’Ebre.
L’empresariat ha demanat al Govern un seguit d’accions a desenvolupar per a fer front a la crisi. Villarroya ha posat en valor el funcionament del Marketplace d’ACCIÓ, la gestió de permisos per a
persones que es troben a l’estranger, així com la línia d’ajuts
que s’està treballant des d’Indústria i que sortirà en breu. La directora dels Serveis Territorials ha
explicat que el Departament està
treballant per la recuperació reputacional del turisme i reorientant totes les campanyes de promoció de l’Agència Catalana del
Turisme, així com en un Pla de reactivació del comerç.

demana a les empreses si estan
d’acord amb el polèmic passaport
biològic com a opció per a poder
tornar a l’activitat: un 58% es mostren favorables.
L’AECE considera que este baròmetre d’opinió ha de servir per a “poder seguir treballant amb tots els
agents que puguen fer possible la reactivació econòmica en estos moments tan difícils”. ■ FOTO NÚRIA CARO
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PORTS Han començat els treballs a l’Ampolla i en breu ho faran a l’Ametlla i les Cases

PESCA Fre a l’activitat i descens del consum

Ports executa una inversió de
6,8 milions en infraestructures
danyades pel Glòria a l’Ebre

Demarcació

Una imatge aèria del port de l’Ametlla de Mar.

(53.372 €). “Si no actuem amb rapidesa, qualsevol altre temporal de
llevant ens podria trencar els ports.
En alguns casos refarem les infraestructures i a més a més les adaptarem al canvi climàtic”, destaca el director general de Ports al calero Joan
Pere Gómez, en declaracions a Ràdio
Delta. Les obres ja han començat a
l’Ampolla i començaran en breu a la
Ràpita i a les Cases, on es requerixen
grans blocs de pedra procedents de
la pedrera d’Ulldecona.
L’execució del pressupost del 2020
-aprovat per 15,4 milions per part del
Comitè Executiu de Ports a finals del
2019- haurà de fer front ara a les restriccions derivades de la declaració
d’estat d’alarma, la situació d’emergència causada pel temporal Glòria i
l’ampliació de competències assolides recentment per llei. Sobre les mo-

dificacions del pressupost, Gómez ha
explicat que es recorrerà al romanent
de tresoreria generat en exercicis anteriors per a fer front a una reducció
d’ingressos -procedents de les taxes
derivades de l’ocupació i aprofitament
del domini públic portuari i de les taxes i preus privats aplicats a la prestació del servei portuari- i un augment
considerable de les despeses. A més
dels 13 milions esmentats, s’invertiran 2,4 milions per a infraestructures
portuàries, equipaments i serveis, i
3,6 milions per a l’execució de l’obra
compromesa de l’exercici anterior.
L’empresa pública implementarà
mesures extraordinàries (uns 1,3 milions) per a contribuir a reduir l’afectació de la crisi sanitària en l’economia
d’usuaris, gestors i agents portuaris,
especialment els que han vist incondicionada la seua activitat. ■

Agricultura convoca ajuts per 1,4 milions a
l’aqüicultura del Delta afectada pel temporal
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació va
convocar dimarts els ajuts per a recuperar la capacitat productiva del
sector pesquer i aqüícola fortament afectat pel temporal Glòria.
El pressupost destinat a estes ajudes puja a 2.100.000 euros, amb
el repartiment següent: 1.480.000
euros a ajuts per a actuacions per
a la restitució del potencial produc-

Variació/Pèrdues

Terres Ebre

796.512

2.342.114

-66%/-1.545.601

Tarragona

451.541

1.542.296

-71%/-1.090.756

Barcelona

1.058.582

2.590.094

-59%/-1.531.512

Girona

1.137.125

3.214.931

-65%/-2.077.806

TOTAL

3.443.761

9.689.436

-64%/-6.245.674

Font: notes de primera venda de llotges catalanes

Terres de l’Ebre Redacció

PESCA I AQÜICULTURA

Terres de l’Ebre Redacció

Mitjana 17-19

El primer mes de confinament va
provocar al sector pesquer ebrenc
pèrdues d’1,5 milions d’euros

Terres de l’Ebre Redacció

Ports de la Generalitat destinarà 13
milions d’euros, 6,8 dels quals a ports
ebrencs, a executar obres d’emergència per a reparar els danys estructurals ocasionats pel temporal Glòria.
La inversió inclou els estudis duts a
terme, la redacció dels projectes d’obres, la direcció de les obres i l’execució de les obres de reparació. En concret al port de l’Ametlla de Mar s’han
de reforçar el dic de recer i l’espatller
amb la reposició de blocs d’escullera
(3.351.517 €). A l’Ampolla s’han de
reparar el dic de recer, l’espatller i, el
morrot, la part final del dic del costat
de la bocana, amb la col·locació de
blocs d’escullera i la rehabilitació estructural del moll de pesca
(3.211.717 €). A les Cases d’Alcanar
s’ha de millorar el morrot, a l’extrem
del dic de recer amb la reposició de
l’escullera (158.353 €), abans que en
un futur s’aborde un nou dic de recer suposarà una inversió de més de 3
milions d’euros- que supose una nova
protecció per al port. Així mateix, a
Sant Carles de la Ràpita han patit
danys l’escullera del dic est, al costat
de les instal·lacions de Sant Carles
Marina, on s’ha de reposar l’escullera, així com el passeig annex i el vial
d’accés als molls Montsià i Trabucador, on s’ha de reconstruir la base del
passeig i millorar el ferm dels molls
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tiu de les empreses aqüícoles;
120.000 euros per a la compensació de càrregues financeres per
operacions d’inversió per a atendre la recuperació de l’activitat de
les empreses aqüícoles amb finançament amb l’Institut Català de
Finances, i 500.000 euros a ajuts
per a persones propietàries o armadores d’embarcacions pesqueres per la compra i fabricació
d’arts de pesca passius perduts o
danyat. Segons el director dels

Serveis Territorials d’Agricultura a
les Terres de l’Ebre, Ferran Grau,
la quantitat que es destinarà a revitalitzar l’aqüicultura al delta de
l’Ebre és d’1,4 milions, dos terceres parts del total dels ajuts. Es
cobrix fins a un màxim del 100%
de despeses per al subministrament de les infraestructures, els
equipaments i les instal·lacions
productives, i fins al 20% de les
despeses de personal per a realitzar les inversions. ■

Una part important de l’activitat extractiva pesquera a Catalunya
s’ha vist aturada per causes sanitàries en plena crisi del coronavirus.
Agreujat per la forta caiguda de la demanda a conseqüència del tancament dels negocis de restauració, la
crisi va impactar en el sector pesquer
català de manera molt important durant el primer mes de confinament
fins al punt que va provocar-li unes
pèrdues de 6,2 milions d’euros. A les
Terres de l’Ebre, l’impacte del coronavirus en el sector pesquer durant este
període de confinament arriba als
1.545.601,31 euros.
La recaptació en primera venda a
les llotges pesqueres catalanes en el
període comprès entre el 13 de març
i el 15 d’abril del 2020 va ser un 64%
inferior a la mitjana de l’obtinguda en

el mateix període dels tres anys anteriors, i la pèrdua mitjana per embarcació pesquera en este període puja
a 11.000 €. Les pèrdues varien segons la modalitat de pesca: la flota
d’encerclament estima que han perdut més d’1,2 M€, la flota d’arrossegament calcula uns 4 M€, i la flota
d’arts menors, al voltant d’1 milió
d’euros.
L’activitat extractiva s’ha vist aturada per causes sanitàries. Els casos de confinament obligatori per
contagi, la impossibilitat de compliment de la distància mínima entre
treballadors i la manca de disponibilitat d’EPIs han estat els principals motius de l’aturada forçosa,
que també ha afectat el marisqueig
i la pesca a peu a les Terres de
l’Ebre, on la frenada de les captures de cranc blau podria afavorir
l’expansió de l’espècia invasora. ■

L’AMETLLA I L’AMPOLLA

Inici de veda amb 22 barques de 24 en ERTO
■ Des de l’1 de maig el sector de l’arrossegament dels ports pesquers de

l’Ametlla de Mar i l’Ampolla es troben en aturada per la veda biològica que
s’allargarà fins al 30 de juny, moment que s’aturaran els ports de Sant Carles la Ràpita i les Cases d’Alcanar. Enguany la veda ha arribat amb la majoria
de les barques ja aturades per la crisi sanitària de la Covid 19. A l’Ametlla
només 4 de les 22 barques d’arrossegament estaven actives, ja que la majoria de la flota va decidir adherir-se a un ERTO. En el cas de l’Ampolla les
dos barques del sector portaven amarrades ja des del mes d’abril després
de presentar un ERTO. "La veda ja la fèiem perquè teníem les barques aturades per falta de rendibilitat", explica el patró major de la confraria de
l’Ampolla, Josep Molina, que s’ha referit a les pèrdues del sector: "El peix està però els compradors no. No hi ha restaurants ni peixateries obertes i el
preu del peix va molt barat. Esperem que quan acabe la veda al juliol, la
situació ja s’haja normalitzat". També el patró major de la confraria Sant
Pere de l’Ametlla de Mar, Miquel Brull, veu amb incertesa la situació i recorda que ha estat un any molt dolent que va començar amb el temporal Glòria:
“Vam tindre tot el problema de les tonyines mortes i les captures van baixar moltíssim”, recorda Brull, en declaracions a la Cala Ràdio. Tot seguit va
arribar la pandèmia de la Covid-19 “amb una caiguda important de les
vendes i moltes barques amarrades perquè no cobrien despeses” i ara el
sector es troba en aturada biològica i fins al mes de juliol no podrà tornar a
la mar. Confien amb la temporada d’estiu i la reobertura del sector de la restauració per a reactivar el sector pesquer. / L. BERTOMEU
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PREVENCIÓ D’INCENDIS

L’Ajuntament de Roquetes, el Copate i els veïns del
Port reclamen la continuïtat dels guaites forestals
Veuen la dissolució del cos com una irresponsabilitat, mentre que el Govern defensa que cal vigilància amb càmeres tothora i no només a l’estiu
Terrres de l’Ebre Ò.M.J.

Les reaccions a la dissolució del
cos de guaites forestals de Catalunya,
que fins a l’estiu passat atenien 9
punts de guaita només a les Terres
de l’Ebre i 38 al conjunt del país per a
prevenir els incendis forestals, no
s’han fet esperar. Institucions locals i
territorials com l’Ajuntament de Roquetes o el Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres de l’Ebre
(Copate) i entitats com l’Associació
de Veïns del Port, on hi ha fins a tres
punts de guaita -el Negrell, Tossal
d’Engrilló i Mont Caro-, han posat el
crit al cel reclamant la continuïtat
dels guaites, als quals el Departament d’Interior ja ha comunicat que
els substituïx per càmeres de videovigilància als cims este estiu mateix.
Tant els guaites com les entitats que
el donen suport sostenen que les càmeres només poden ser una eina
complementària i que és el guaita qui
està preparat per a situar una columna de fum sobre el mapa, interpretarne el perill i fer-ne el seguiment durant les primeres hores.
“No podem escatimar recursos
en la protecció del nostre entorn na-

tural; a les Terres de l’Ebre tenim
una gran extensió d’espais forestals
i bona part d’esta superfície està
protegida”, ha manifestat el president del Copate, Joan Alginet. La comissió de govern de l’ens, governat
per ERC, el PSC i Movem, ha acordat
demanar a Interior, en mans de Junts
per Catalunya, el manteniment dels
punts de guaita a les Terres de l’Ebre.
Per la seua banda, l’Ajuntament de
Roquetes ha aprovat un manifest en
què, a més a més, denuncia la situació de precarietat laboral dels guaites, que si més no este estiu es quedaran sense faena. De cara al futur, el
departament els ha ofert la reconversió a ajudants d'ofici forestal (AOF), xofers o membres dels equips de prevenció activa forestal (EPAF). El consistori roquetenc mostra “sorpresa i
malestar” i reivindica “la rapidesa
dels avisos, el control de l'afluència de
visitants i la qualitat de les informacions aportades” pels guaites. L’alcalde, Paco Gas, d’ERC, defensa “la
quantitat de focs que han arribat a
detectar”, fet que ha evitat “que es
propaguessen i es fessen grans”. La
decisió del govern, en canvi, es fonamenta en un informe que s’encoma-

Un dels punts de guaita que hi havia operatius a les Terres de l’Ebre.

na a la ciutadania dotada de dispositius mòbils i xifra en només 37 els avisos d’incendi dels guaites en una dècada a Catalunya. Els guaites diuen
que això és radicalment fals.
Gas afegia que la liquidació dels
punts de guaita arriba “en un escenari de canvi climàtic i sense quasi
inversions en la prevenció d'incendis forestals” i recordava que els
guaites del Port han suposat durant
dècades “una gran tranquil·litat en
els dies calorosos i secs de l'estiu”.
UN “DISBARAT” De forma igual o
més contundent s’ha expressat l’As-

sociació de Veïns del Port, que ha titllat de “disbarat” i d’”irresponsable”
la desaparició de la figura del guaita.
“Per molt sofisticats que siguen els
mitjans telemàtics, ara per ara no
poden assolir els coneixements,
l’experiència ni la comunicació permanent que es dona entre els guaites i altres agents implicats, Agents
Rurals o Mossos d’Esquadra”, sosté
el portaveu de la junta, Josep Aixarch,
que lamenta la pèrdua progressiva
de prestacions des de l’època en què
els guaites “vivien les 24 hores als
punts de vigilància” i afirma que el
que caldria és “donar més atribu-

cions i dotar de més recursos els
guaites per tal de ser més eficients”. A més a més, els veïns no
veuen clar que, com sosté el Govern,
el risc d’incendi s’estiga desestacionalitzant, i consideren que el guaita
és per a ells una “petita autoritat”
que no només alerta del foc sinó que
també contribuïx a controlar conductes irrespectuoses amb el medi. “L’acord de Govern [que liquida el cos de
guaites] parla d’eficiència de recursos. Desconeixem a què es referixen, perquè de recursos no en falten
per a duplicar, triplicar o quadruplicar administracions”, carrega Aixarch, que demana més “treball conjunt” als dos partits que governen la
Generalitat, ERC i Junts.
L’Associació s’ha adreçat a la Delegació del Govern, que els ha respost
amb un escrit del director general de
Prevenció mateix, Manel Pardo: “Factors com la major freqüentació del
medi natural per part de la ciutadania, la disponibilitat de mitjans tecnològics en temps real i la desestacionalització dels riscos d’incendi forestal requerixen l’adopció de mesures
de control del territori les 24 hores els
365 dies l’any.” ■

EDUCACIÓ S’impartiran a Ulldecona i Tortosa i s’afegixen al grau de vídeo i so a Alcanar

POLÍTICA

Auxiliar de Construcció i un cicle superior de
Direcció de Cuina, nous estudis per a l’Ebre

ERC denuncia que La Moncloa li
veta l’accés a estudis del Castor
Terres de l’Ebre Redacció

Terres de l’Ebre Redacció

Tot i la situació actual causada
per la pandèmia de la Covid-19, el
proper curs 2020-21 a les Terres de
l'Ebre s'implantaran nous estudis de
Formació Professional per tal de seguir amb el desplegament del mapa
de la Formació Professional iniciat
este curs escolar 2019-20.
Concretament, a l'Institut Sòl de
Riu d'Alcanar, com ja es va anunciar,
s'implantarà el cicle formatiu de
grau mitjà de Vídeo, Discjòquei i So
de la família professional d'Imatge i
So, inexistent fins al moment a les
Terres de l'Ebre. Uns estudis que
són fruit de la col·laboració entre l'A-

juntament d'Alcanar i els Serveis Territorials d'Educació. Des de l'Ajuntament es facilita l'ús d'instal·lacions
municipals i col·labora en l'adquisició d'equipament dels estudis professionals.
Al mateix temps, l'Institut Manuel
Sales i Ferré d'Ulldecona oferirà el
Programa de Formació i Inserció
d'Auxiliar de Construcció, com a
punt d'inici dels estudis de cicle formatiu de grau mitjà de Pedra Natural de la família professional d'Indústries Extractives per al curs 202122. Ambdós ensenyaments, a Alcanar i Ulldecona, naixen arran de l'acord polític de cooperació entre les
conselleries d'Educació de la Gene-

ralitat de Catalunya i la Generalitat
Valenciana per tal d'impulsar i coordinar conjuntament l'oferta territorial d'estudis professionals en el
marc dels municipis que conformen
la Mancomunitat de la Taula del Sénia. En este sentit, l'objectiu és augmentar l'oferta d'FP en el proper
curs 2021-22 a d'altres centres educatius del territori Sénia.
D'altra banda, a l'Institut Dertosa
de Tortosa s'implanta el cicle formatiu de grau superior de Direcció de
Cuina, que se suma a l'oferta d’estudis de Direcció de Serveis en Restauració, implementat este curs
2019-20, i que s'oferiran de manera
alterna els propers anys. ■

El senador Miquel Aubà lamenta
que el Govern de l’Estat, format per
PSOE i Podemos, haja rebutjat una
petició d’accés a estudis tècnics sobre el projecte Castor sol·licitats pel
grup republicà. Aubà ha recordat
que el govern presidit per Sánchez
ja havia rebutjat esta mateixa sol·licitud d’Esquerra en anteriors legislatures i que fins i tot li van denegar
a la comissió d’investigació del Castor al Parlament de Catalunya l’accés a diversos documents i estudis.
El senador republicà ha afirmat
que “és una vergonya que el Govern espanyol ens seguisca prohi-

bint l’accés als diferents estudis
del Castor”. Segons el parlamentari gandesà, “queda clar que el Castor és una qüestió d’Estat, i per
tant, independentment de qui governe a Madrid, no hi ha cap voluntat política de transparència,
ni d’exigir responsabilitats”.
Davant el fet que el govern s’haja negat a facilitar els estudis amb
l’argument que estan afectats per
procediments judicials oberts, Aubà ha fet saber que “demanarem
al govern, mitjançant una pregunta per escrit, que ens diga
quina és l’afectació judicial concreta de cadascun dels estudis
sol·licitats”. ■
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REPORTATGE

Teràpia de producció
Tortosa Ò.M.J.

La mascareta es pot considerar la
principal icona de la pandèmia de
Covid-19. Cap a finals de març i principis d’abril, amb prou faenes hi havia mascaretes a les farmàcies. Tampoc als supermercats. Les mascaretes de cotó i de TNT (tela no teixida,
que és transpirable i alhora impermeable) es van començar a revelar
com les principals alternatives perquè la població es protegís mínimament a l’hora de sortir al carrer i, sobretot, de compartir espais tancats.
Un grup de tres o quatre activistes
de Tortosa van plantejar la confecció
solidària de mascaretes des de casa. De fet les Cosidores Solidàries és
un concepte que ha arrelat a diferents territoris. A les Terres de l’Ebre,
de les primeres a repartir mascaretes van ser les d’Alcanar i este grup
del nucli central del Baix Ebre, amb
majoritàriament dones jubilades de
Tortosa, però també de Roquetes, els
Reguers, Aldover i altres pobles de la
comarca. En el cas dels municipis petits, les costureres residents abastien
la gent del poble, però el gros de les
cosidores, articulat des de Tortosa a
través d’un grup de Whatsapp, va començar a alimentar una cadena fabril i solidària de mascaretes que ja
n’ha arribat a produir més de
12.000, segons explica Àngels, una
de les voluntàries. D’estes, se n’han
repartit ja unes 5.500 entre adults i
1.500 per a xiquets i xiquetes.
Van aconseguir TNT a través d’un
comerç de Tortosa i n’han anat repostant a través de donacions de
particulars i empreses, i a partir d’un
senzill tutorial, la trentena de cosidores més actives s’hi van posar de
ple, amb avidesa industrial. “Són
unes cracs”, emfasitza Àngels. “Li
dedico entre quatre i sis hores dià-

Les costureres solidàries impulsades des de Tortosa han confeccionat ja
més de 12.000 mascaretes casolanes per a adults i nens.

Una de les costureres en plena faena i diferents models de mascareta. A dalt a la dreta, d’infantils. / CEDIDES

ries si no em fa molt mal l’esquena”, explica Teresa, veïna de Ferreries i una de les participants. Les de
TNT, d’una sola fulla, li costen 15 o
20 minuts de fer cadascuna. Les de
cotó, de doble fulla, una mica més.
La subjecció es fonamenta en tires
per lligar-les al clatell o en gomes per
a sostenir-les a les orelles. Quan a la
costurera se li esgota el TNT, en demana a través del grup de Whatsapp
i un voluntari o voluntària li’n fa arribar, i després passar a recollir les
mascaretes acabades de confeccionar, per a repartir-les gratuïtament a

l’ajuntament i entre diferents establiments alimentaris de Tortosa, que
no han dixat d’estar oberts durant
l’estat d’alarma. “També hem tingut
el suport de l’Ajuntament i de la policia local, que ens han facilitat autoritzacions per circular i donar-nos
així cobertura a nivell logístic”,
agraïx Àngels.
A través de cartells informatius
als punts de recollida, s’aconsella
als receptors que esterilitzen les
mascaretes, rentant-les a màquina a
més de 60 graus. També n’han repartit directament pel carrer, sobre-

tot per a gent gran i gent vulnerable, i
n’han fet arribar a Càritas i a treballadors sanitaris i socials per fer-les servir en sortir dels centres de salut o de
les residències de gent gran. A dins
d’estos equipaments han de dur EPIs
homologats que inclouen mascaretes quirúrgiques o filtrants, amb filtre
de micropartícules. “Sabíem que les
que faríem natros no eren mascaretes sanitàries però davant l’escassedat general i veient que se n’arribaven a vendre a 8 euros, vam pensar que tothom no hi tindria accés i
ens hi vam posar”, explica Àngels,

que admet que la iniciativa ha resultat “terapèutica” tant per a les costureres -algunes d’elles integrants
del grup de l’antiga escola municipal
de confecció- com per als repartidors
i repartidores. Com una sensació balsàmica de poder fer alguna cosa de
profit enmig del caos d’incerteses
que també ha afectat la disposició de
material o l’ús de les mascaretes.
PROTECCIÓ COMPLEMENTÀRIA
Fins i tot el Departament de Salut va
difondre un vídeo amb consells per a
fer estes mascaretes “casolanes”
que poden complir una funció higiènica i de barrera per a contribuir a impedir la propagació de les gotetes
respiratòries que s’expulsen quan es
tus, s’esternuda o es parla. El document començava per recordar que
les mascaretes són només un element de protecció “complementari”.
El més important és mantenir les distàncies socials i les mans netes. En
tot cas, per a fer les mascaretes casolanes es recomana teixits hidròfugs, que expulsen la humitat, com
el TNT, o les de cotó amb filtres fets
de tovalloletes de nadó, mocadors de
rentar les ulleres o fundes de coixí.
Tant el cotó com les altres teles tenen la particularitat que a més a més
s’adapten bé al rostre. Tant les de cotó com les de TNT es poden rentar o
bullir i reutilitzar.
Expliquen que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) també va facilitar-los “roba amb tractament
hidròfug especial que es pot fer
servir sense filtre”. El nucli inductor de les cosidores estava format
per persones de les entitats sobiranistes, però Àngels recalca la diversitat ideològica i social del grup i el
fet que s’haja aconseguit prioritzar
l’emergència i “mantenir la política a ratlla”. ■

IMPACTE DEL CORONAVIRUS El govern local vol reduir l’impacte econòmic de l’aforament limitat quan hagen de reobrir. S’analitzarà cas per cas

Opció d’ampliació per a les terrasses dels restaurants
Tortosa Redacció

El govern municipal de Tortosa
(Junts i PSC) ha decidit permetre
ampliar la superfície permesa que
ocupen les terrasses dels establiments de restauració a partir del

moment en què, en aplicació de la
fase 1 del desconfinament, puguen reobrir amb aforament limitat
perquè es puguen mantenir les distàncies entre persones.
Caldrà que cada establiment
entre la seua proposta i, alesho-

res, els serveis municipals analitzaran cas per cas les peticions a
l’objecte de comprovar-ne la viabilitat tècnica. Per a consultes, s’ha
habilitat el telèfon 977 58 58 99 i el
correu electrònic gov.tortosa@tortosa.cat. L’ampliació de les terrasses

podrà suposar que, en algun cas,
s’ocupen espais que fins ara estan destinats a estacionaments de
vehicles.
Abans del confinament a la ciutat hi havia concedides llicències a
104 terrasses, sense comptar

EMDs. Des del Decret de l’estat
d’alarma, el 14 de març, l’Ajuntament de Tortosa va deixar en suspens el pagament de la llicència
d’ocupació de la via pública a
estos establiments. L’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé,
assenyala que es vol “facilitar el
retorn a l’activitat d’esta part de
l’hostaleria”. ■
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MUNICIPAL Faura reclama més transparència a Roigé, que li retreu que només vulga “abocar porqueria” al govern

POLÍTICA

Junts i ERC s’enfronten per l’aturada
de les obres de la plaça de la Catedral

El Parlament aprova
una esmena del PSC
als comptes del 2020
per a un nou
hospital a Tortosa

Tortosa Redacció

Les obres de la plaça de la Catedral, que han de posar en valor les troballes arqueològiques detectades durant les diferents fases d’excavació,
van començar amb el PDeCAT i ERC
junts al govern, però ara el grup que
representa el Partit Demòcrata, Junts
Per Tortosa, governa amb el PSC i
s’ha enfrontat durament als republicans per l’aturada dels treballs. Just
després que s’anunciés que l’empresa adjudicatària, Benito Arnó, havia
renunciat al contracte, després que
els treballs ja acumulessen alguns
mesos d’aturada per la necessitat de
fer una modificació important del projecte, el primer grup de l’oposició, Movem Tortosa, ja va qualificar l’incident
com un “nou nyap urbanístic” a afegir
a obres ja finalitzades del complex esportiu i del Pont de l’Estat, i va demanar la dimissió del nou regidor d’Urbanisme, el socialista Enric Roig. Esta

“

Només vol generar
polèmica [Faura] i
abocar porqueria contra
este govern”

Xavier Faura

Meritxell Roigé

PORTAVEU D ’ ERC

ALCALDESSA DE TORTOSA

setmana, l’actual portaveu d’ERC, Xavier Faura, s’hi va referir amb els mateixos termes però focalitzant els retrets en l’alcaldessa i exresponsable
d’Urbanisme, Meritxell Roigé, a qui
Faura demana transparència. “Quins
són els canvis que s’introduiran al
projecte, quant costaran, per què
l’adjudicatària hi ha renunciat? La
ciutadania de Tortosa té dret a conèixer esta informació”, va demanar
Faura, que es pregunta si la renúncia
del contractista a la plaça de la Catedral té relació amb el fet que no haja
tirat endavant el projecte d’ampliació
de l’auditori Felip Pedrell, encallat pel
rebuig de l’oposició al finançament de

SOLIDARITAT

L’Arxiconfraria de la Cinta rep deu
mil euros de l’Obra Social la Caixa
per al Banc d’Aliments Frescos
Tortosa Redacció

La Reial Arxiconfraria Nostra Senyora de la Cinta ha rebut un donatiu
de 10.000 euros de l’Obra Social “la
Caixa” per al Banc d’Aliments Frescos que funciona des del 2010. Davant de l’excepcionalitat del moment
per la crisi de la Covid-19, i com va fer
l’any 2018 en la campanya amb la
recollida de diners per a combatre
els problemes dels xiquets i xiquetes
de la ciutat que vivien al límit de la
pobresa i en pobresa severa, la totali-

“

La ciutadania ha de
conèixer els canvis en
el projecte i quant
costaran”

tat de la donació es lliurarà a parts
iguals a Creu Roja i Càritas Tortosa
perquè siguen estes entitats les encarregades de gestionar la donació.
L’acte de signatura de l’acord va tenir
lloc a Tortosa amb la presència de
Rosa Mañé, directora de l’Àrea de
Negoci de Caixabank a les Terres de
l’Ebre, el director de la centenària oficina numero 19 de l’entitat a la Plaça
Alfons de la capital del Baix Ebre, Jordi Farré, Mabel Marcos, primera majordoma de l’Arxiconfraria de la Cinta,
i el secretari Josep Miquel Marro. ■

l’obra. Faura també es va encarregar
de recordar que l’empresa és la mateixa que va fer “amb retards i sobrecostos” el complex esportiu Win.
La resposta de l’alcaldessa va ser
especialment contundent. Roigé va
recordar que el projecte en qüestió és
fruit del consens entre totes les forces
polítiques, que a mesura que s’anaven fent troballes valuoses van estar
d’acord “a no escatimar recursos
perquè era una gran oportunitat per
a la ciutat”. L’obra va requerir després més micropilotatges dels previstos i es va començar a incloure en el
modificat del projecte aspectes de
museïtzació, segons Roigé, que va ex-

plicar que la renúncia de Benito Arnó en ple estat d’alarma per la Covid-19es va produir per unes “circumstàncies internes pròpies de la constructora, com van decidir fer en altres
obres”. Roigé ha acusat Faura de voler “barrejar-ho tot, generar polèmica i abocar porqueria contra l’alcaldessa i el seu govern” i l’ha reptat a
informar-se bé i denunciar qualsevol
irregularitat: “Si les obres les fa la
mateixa empresa és perquè ha
guanyat un concurs públic a través
d’una mesa de contractació on no hi
ha representació política. Si va veure algun problema per què no va denunciar-ho quan ERC formava part
del govern municipal i l’actual número 2 del seu grup era la portaveu del
partit durant els processos que ara
posa en dubte?”. Per la seua banda,
el grup municipal de la CUP ha demanat ajornar les obres pendents a la
plaça de la Catedral i prioritzar l’emergència social pel coronavirus. ■

Tortosa Redacció

El PSC de l’Ebre ha celebrat
que el Parlament, a iniciativa
del grup socialista, haja aprovat
una esmena al pressupost de la
Generalitat del 2020 per a destinar 100.000 euros a estudis
previs per a un nou hospital Verge de la Cinta de Tortosa. “És
una reivindicació històrica que
fa més de 12 anys que estem
reclamant i esperem que este
siga el primer pas”, ha destacat el primer tinent d’alcalde socialista a Tortosa, Enric Roig. El
2017, però, ja es va aprovar una
esmena similar -també del PSCals anteriors comptes que no ha
tingut transcendència. De fet,
poc després el govern de Junts
Pel Sí va descartar un nou hospital per a les Terres de l’Ebre. ■
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TURISME

La Covid 19 cancel·la l’arribada del
primer creuer a la Ràpita este 2020
Malgrat que encara no s’ha cancel·lat l’escala de l’MS Berlin a l’octubre, Ports ja dona la temporada per perduda
La Ràpita L.B.

L’alerta sanitària per la Covid 19 ha
posat en escac i mat la temporada de
creuers del port de la Ràpita que enguany tenia previstes dos escales. El
passat 29 d’abril havia d’arribar al
port rapitenc el primer creuer, un veler de luxe de la companyia Sea
Cloud Cruises amb capacitat per a 96
passatgers, però l’estat d’alarma pel
coronavirus ho va impedir. La segona
escala està prevista per a l’octubre,
es tracta del creuer MS Berlin de la
companyia Plein Cap Croisières, adreçada al mercat francès, amb capacitat per a 412 passatgers. Malgrat que
la companyia encara no ha comunicat oficialment la cancel·lació, “tot
ens fa preveure que este creuer no
visitarà les Terres de l’Ebre a l’octubre”, ha lamentat el director general
de Ports, Joan Pere Gómez, que ha
recordat que la situació d’incertesa
que es viu amb l’alerta sanitària per
la Covid-19 amb les fronteres de
molts països tancades i la descon-

poden accedir-hi el 6% dels creuers
del món”, ja que tant la badia com el
port tenen un calat poc profund. “Però ens dirigirem a este 6%, continuarem treballant i els hi explicarem
que bonic és el port de la Ràpita i
les Terres de l’Ebre, i que som Reserva de la Biosfera. Per tant, seguirem intentant promocionar la destinació”, ha reiterat.

fiança dels turistes “així ens ho fa
preveure”. Gómez ha donat la temporada de creuers pràcticament per
perduda i ha lamentat la situació que
ha provocat la pandèmia després de
l’esforç de promoció fet des de Delta
Ebre Port per a assegurar estes dos
escales al port rapitenc.
NOVA ESCALA PER AL MAIG DEL
2021 Malgrat que enguany serà difícil que es puga dur a terme la segona
escala prevista al port rapitenc, Gómez ha avançat la previsió d’arribada
d’un nou creuer a la Ràpita per a l’1
de maig del 2021 i que, de moment,
es manté en el calendari. Es tracta
del veler SeaCloud -que hauria d’haver fet la primera aturada la setmana
passada a la Ràpita- i que ha sol·licitat
fer una nova escala l’1 de maig del
2021 al port rapitenc. L’acord es va
signar abans de l’arribada de la pandèmia i des de Ports es manté l’esperança que la companyia no cancel·larà el creuer per al 2021.
Malgrat les cancel·lacions d’en-

Imatge de l’Star Flyer arribant al port de la Ràpita. /L’EBRE

guany, “no ens quedarem de braços
plegats i lamentant-nos. Seguirem
treballant la promoció de cara a
l’any vinent”, ha assegurat Gómez,
que insistix que es seguirà promocio-

PATRIMONI

nant la destinació a les principals fires nàutiques com s’ha anat fent fins
ara. A més ha recordat que l’esforç
de promoció és molt gran si es té en
compte que al port rapitenc “només

PREOCUPACIÓ PEL SECTOR NÀUTIC El director general de Ports també
ha mostrat la seua preocupació per
l’afectació que la crisi de la Covid-19
tindrà sobre el sector nàutic català,
un dels més potents de l’Estat amb
33.000 amarratges. Gómez ha recordat que és un sector que depèn
dels ingressos dels amarratges -els
quals molts no se sap si es podran
mantindre per la crisi- i també dels ingressos del turisme nàutic que enguany també serà incert. Goméz ha
anunciat la injecció de 3,1 milions
d’euros al sector “per a ajudar-los a
pal·liar la crisi el màxim possible”. ■

CRISI SANITÀRIA COVID-19

El Bisbat inicia les obres de l’església d’Alfara La Ràpita incrementa en 100.000
euros els recursos per a donar
de Carles, a punt del col·lapse estructural
El temple està tancat des del maig de l’any passat pel risc d’ensorrament
Alfara de Carles Redacció

El Bisbat de Tortosa ha iniciat esta
setmana la primera fase de les
obres de restauració de l’església
parroquial de Sant Agustí d’Alfara de
Carles, un temple del segle XVIII -catalogat com a Bé Cultural d’Interès
Nacional- i que presenta greus problemes estructurals. Segons fonts
del Bisbat, després de la Guerra Civil
es va arrancar la teulada de l’església, amb arcs inclosos i es va substituir per un sostre de fibrociment.
Amb el pas dels anys el temple ha
començat a partir-se en dos i ha provocat un important problema estruc-

Església de Sant Agustí.

tural, de fet el temple està tancat des
del maig de l’any passat i només
s’obre per a la missa dels diumenges i a la part del cor, ja que la resta
corre risc d’ensorrament.

La primera fase de les obres consistiran a reparar la teulada i consolidar l’estructura del temple. Hi ha
prevista la instal·lació d’una nova estructura de fusta a mode de joc de
bastonets xinesos que ha de generar un efecte visual de corbes i que
ha de recordar les antigues voltes
desaparegudes, ja que la reconstrucció dels arcs i les voltes s’ha descartat totalment pel seu elevat cost i
també per la falta de mà d’obra especialitzada. La inversió prevista en
esta primera fase és de prop de
150.000 €, que finançaran el Bisbat
de Tortosa, la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura. ■

resposta a la crisi de la Covid-19
La Ràpita Redacció

El ple de l’Ajuntament de la Ràpita
ha aprovat una modificació del pressupost del 2020 de 100.000 euros
per tal de dotar de més recursos la
resposta a la crisi provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19.
La nova partida pressupostària es
destinarà directament a ampliar la
dotació econòmica dels ajuts i subvencions que oferix l’Ajuntament.
El regidor d’Hisenda i portaveu del
grup municipal d’ERC, Albert Salvadó, ha apuntat que és “una obligació” adaptar “a la nova realitat” el
pressupost del 2020, aprovat a finals
de l’any passat. “És una primera mo-

dificació dedicada a donar suport
social i al teixit econòmic del poble”, ha afegit Salvadó. El regidor ha
avançat que l’equip de govern està
desenvolupant el pla de reactivació
econòmica i treballant en noves línies
d’ajuts per al teixit empresarial de la
localitat. En el marc del plenari -celebrat el 30 d’abril- també es va aprovar la modificació per simplificar i agilitzar les bases dels ajuts directes
que presten els serveis socials per a
cobrir les despeses de subministrament o lloguer de les famílies més
vulnerables. Estes mesures s’afegixen a altres que ja ha aprovat el consistori rapitenc des de l’inici de la crisi
del coronavirus. ■
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Adeu al de Rosamari
El Frankfurt Querol, ubicat a la plaça del Mercat d’Amposta i un dels llocs mítics de la ciutat, tanca després de gairebé mig segle de servei
Amposta Roser Regolf

“Un Combi 2, una súper i un del
país en ceba i pa en tomata”, cridava darrere la barra, on la planxa roent soltava aquella característica
olor de ceba que embolcallava part
de la plaça del Mercat. La veu cantant era la de Rosamari, sempre
preparada per a preparar hamburgueses, cobrar les comandes o, si
feia falta, repartir els entrepans a
les taules. No és en va que tot i dirse oficialment Frankfurt Querol, la
majoria de gent anava “al de Rosamari”, el lloc de culte dels ampostins i ampostines on la senzillesa, el
tracte familiar i el bon treballar han
perdurat en cada servei fins als
seus últims dies.
El Frankfurt Querol, que el 21 de
juny celebraria el seu 49 aniversari,
era un d’aquells negocis que estaven en la seua recta final, però que

la crisi per la Covid-19 els ha fet decidir a tancar les portes definitivament. “Al desembre vaig complir
65 anys i el meu home Rogelio ja
en té 69, així que vam decidir acabar la campanya a l’agost i jubilarnos definitivament”, deia la propietària, que afirmava que volien fer
un tancament com era merescut
després de les Festes Majors d’Amposta, ja que era tradició que molta
gent anés a sopar allí la nit dels
focs artificials. Una cerimònia que
no serà possible, ja que no només
no aprofitarien la inversió en readaptar el local, sinó que ells mateixos són considerats població de
risc i encara no es té clar ni si hi
haurà festes majors.
La notícia va sortir a la llum després que Rosamari compartís una
publicació al Facebook anunciant el
tancament, cosa que va causar
gran rebombori entre veïns i veïnes

de totes les generacions, ja que allí
es reunien des de famílies, parelles
i colles d’amics de totes les edats, i
hi havia inclús clients habituals a
qui Rosamari i Rogelio havien vist
créixer. Perquè per molt que Amposta tinga el títol de ciutat, en la
majoria de racons guarda tot el bo
dels pobles gairebé intacte.
20 ANYS SENSE TANCAR “Lo
cor sempre et fa mal, perquè és
gran part de la nostra vida, però
sabem d’on venim i sempre hem
procurat xafar amb els peus a
terra. És lo més important a la vida”, deia Rosamari, conscient també que ara els espera una nova etapa on podran gaudir de la família i
del plaer de descansar, ja que la
propietària afirmava que feia més
de 20 anys que no tancaven, en excepció dels dilluns. Obrien totes les
festes, cap de setmana i festius

sense descansar. Així que en esta
nova etapa es podran dedicar a
una de les coses que més els agrada: anar en caravana.
Com a acomiadament, i tancant
l’episodi amb aquella discreció i saber fer que els caracteritza, des d’u-

na coneguda entitat social anunciaven que Frankfurt Querol han dixat
tot el contingut de les seues neveres per a l’ajuda de les persones
més desfavorides i dels rodamons,
un vessant solidari que ja els caracteritzava des de feia alguns anys. ■

RESTAURACIÓ S’hi poden demanar des de creps, hamburgueses, pizzes o sushi i integra quatre restaurants locals

Naix DeltaFood, una
plataforma de menjar per a
emportar-se de Deltebre
Deltebre Roser Regolf

L'altra cara de la crisi pel coronavirus ha estat la dels negocis locals
que s'han hagut de reinventar per
a poder tirar endavant. D'esta manera, un gran nombre de restaurants d'arreu de les Terres de l'Ebre
han incorporat entre els seus serveis el repartiment de menjar a domicili, complint això sí les mesures
de precaució corresponents per a
evitar més contagis.
Una mica més enllà han anat a

Deltebre, on han creat una plataforma digital per a fer possible este nou
servei. A través de DeltaFood, quatre
locals gestionen comandes de menjar a domicili per part del territori. I és
que la diversitat de restaurants fa
també que hi haja a disposició d'aquells que no tinguen ganes de cuinar un bon nombre de plats per a
tots els gustos: des de les hamburgueses i creps dolces i salades de
Caelum, al menjar japonès de Sushi
MC o les pizzes de Bar9, així com begudes, de les quals s'encarrega una

gasolinera local.
Com a plat de moda, un dels més
sol·licitats ha estat el sushi, dels
quals es poden trobar diferents combinats i algun entrant. Margaret Morello, propietària de Sushi MC, explicava que “este primer cap de setmana hem treballat molt, fins i tot
més que algun dels que encara estàvem oberts”. El restaurant japonès de Deltebre va tancar les portes
per l’emergència sanitària el passat
14 de març i, tot i que ja comptaven
amb el servei de recollida al local, no

disposaven de servei a domicili
abans d’integrar-se a DeltaFood.
“Hem vist que el servei ha anat
molt bé i, si els altres locals estan
disposats, ens agradaria seguir
amb este servei quan tot això acabe. Pot ser una ampliació del negoci i servirà per a arribar a més persones de diferents localitats”, seguia Morelló. De moment, però, este

cap de setmana ha treballat ella sola
amb l’ajuda d’algun familiar, tot i que
no descarta avisar els treballadors si
el ritme de treballar seguix per bon
camí.
El servei de DeltaFood està obert
cada dia d’11 del matí a 15 i de 19 a
23 hores i s’oferix a Deltebre, Sant
Jaume, Amposta, Camarles, l’Aldea i
l’Ampolla. ■
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SUCCESSOS Un dels líders actuava des de Tortosa i l’organització tenia el Delta com una de les bases operatives

Sis ebrencs entre els 16 empresonats
per integrar una xarxa que pretenia
transportar 11 tones d’haixix en velers
Terres de l’Ebre Redacció / Ò.M.J.

Els Mossos d’Esquadra i l’Agència
Tributària van desarticular una organització criminal d’abast internacional dedicada al tràfic de drogues amb
la intervenció d’11 tones d’haixix.
Han ingressat a presó 16 de les 23
persones implicades. Entre els empersonats hi ha sis ebrencs, de Tortosa, Roquetes i la Ràpita, i els tres considerats líders que actuaven des del
Maresme, Tortosa i València per a intentar portar la droga en velers entre
diferents punts de la costa de la Mediterrània. Entre els que són a presó
hi ha exfutbolistes, un conegut empresari turístic rapitenc i gent vinculada al món de la restauració i de l’oci
nocturn de Tortosa. En la fase d’explotació de la investigació s’han intervingut quatre embarcacions: un pesquer, un veler, un iot i una barca

pneumàtica, que els investigats havien comprat i equipat amb quatre
motors de 300 cavalls amb l’objectiu
de fer transports d’haixix. També es
van intervenir tres vehicles, diners,
droga, telèfons mòbils, dispositius
electrònics i documentació.
La investigació va començar a mitjans de desembre de l’any 2018
quan es va tenir coneixement que
una organització criminal dedicada al
tràfic de drogues intentava establir
contactes amb persones que tinguessen la capacitat i l’experiència per a
dur a terme un transport d’una gran
quantitat d’haixix des de les proximitats de les costes marroquines fins al
delta de l’Ebre.
La investigació ha posat de relleu
que havien planificat des de rescats
en alta mar per a enviaments de cocaïna transportats en mercants a
transports transoceànics des de

Part de la droga intervinguda.

l’Amèrica del Sud amb velers amb capacitat per a allotjar-hi centenars de
quilos de cocaïna. També van apostar
per portar tones d’haixix en velers,
que es van aconseguir interceptar en
dos ocasions. El primer transport estava previst des del port de València
per a dur la droga a Líbia. El segon
també tenia com a destí el mateix país africà. Tots dos van ser interceptats

per patrulles de Vigilància Duanera.
En el primer dels intents, la sobrecàrrega de droga, amb prop de sis tones d’haixix, havia posat l’embarcació en risc d’enfonsar-se. Hi anaven
tres tripulants, que van ser detinguts,
i un d’ells era tortosí.
Entre les dos operacions es van intervenir fardells d’haixix per valor de
66 milions d’euros al mercat il·lícit.
Els detinguts, de nacionalitats tunisiana, algeriana i espanyola, van passar a disposició del jutjat de guàrdia
de Cartagena que en va acordar l’ingrés preventiu a presó. A partir d’aquí
es van fer entrades i escorcolls a
Sueca, Vinaròs, Alcanar Platja, Tortosa, Menorca, Cambrils, València, l’Ametlla de Mar i Roquetes -a la Raval
de Cristo-, amb el resultat de nous
detinguts i empresonats. Un dels detinguts en una batuda a València va
resultar ser una persona que durant
molt de temps va viure i va treballar
en l’àmbit de l’oci i la restauració a
Tortosa. Tots els béns dels empresonats, alguns dels quals portaven una
vida d’ostentació, han sigut intervinguts judicialment. També s’ha pogut
implicar diversos dels integrants de
l’organització en el delicte de blanqueig de capitals. ■
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Mor als 67 anys
l’exregidora
d’Amposta Francesca
Valldepérez

Amposta Redacció

El passat dissabte i després
d’una llarga malaltia, va morir a Amposta als 67 anys Francesca Valldepérez. Mestra de professió i activista social, va ser un referent territorial en l’àmbit educatiu. Va ser directora de l’Escola Consol Ferré
d’Amposta fins a la seua jubilació
l’any 2015. Pel que fa a la seua trajectòria política, va ser regidora
d’Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV) (1999-2003) a l’Ajuntament
d’Amposta i va arribar a presidir la
formació a les Terres de l’Ebre. ■
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ALERTA SANITÀRIA COVID 19

Els ajuntaments faciliten l’ampliació
de terrasses de bars i restaurants
de cara a la fase 1 de la desescalada
Amposta permetrà l’ampliació sense cost addicional i poblacions com Deltebre i l’Ametlla de Mar no faran pagar la
taxa d’ocupació
Terres de l’Ebre L. Bertomeu
El pròxim dilluns, 11 de maig,
s’entrarà ja en la fase 1 del pla de
desescalada per l’alerta sanitària
de la Covid-19, fet que permetrà la
reobertura de les terrasses de bars
i establiments de restauració amb
una ocupació del 50%. Davant esta
limitació de l’aforament, i amb la
voluntat de facilitar el retorn a l’activitat d’este sector molt tocat per
la crisi de la Covid-19, la majoria
d’ajuntaments han pres mesures
per tal de facilitar l’ampliació de
les terrasses sense cap cost per
als propietaris.

AMPLIACIÓ SENSE COST En el
cas d’Amposta, l’Ajuntament modificarà la taxa d’ocupació de la via pública per tal que aquells establiments que ja tenen llicència d’ocupació per a terrassa puguen ampliar
de forma excepcional, i sempre que
les mesures de seguretat ho permeten, la superfície ocupada per tal de
respectar el distanciament social
que requerix la fase 1 del pla de desescalada. Així, es podrà doblar l’ocupació actual o aquella que siga necessària perquè es puguen encabir
les taules i cadires que consten a la
llicència d’ocupació sense que això
tinga cap cost addicional. D’altra

banda, la modificació també preveu
que aquells locals que actualment
no tenen llicència de terrasses però
la vulguen tramitar per a compensar
la pèrdua d’aforament a l’interior, hi
haurà una bonificació del 50% de la
taxa. “Esta modificació és una mesura més per a ajudar al teixit empresarial de la nostra ciutat a tornar a la normalitat al més aviat possible”, ha assenyalat l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs. Esta mateixa
mesura, de permetre l’ampliació de
les terrasses sense cost per als propietaris l’han pres altres ajuntaments com el d’Alcanar, Roquetes o
l’Aldea, per posar un exemple. “El

gran impacte econòmic de la crisi
de la Covid-19 sobre este sector
ens ha impulsat a buscar solucions
perquè els establiments puguen
obrir amb la garantia de poder cobrir tot l’aforament exterior”, explica l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.
DELTEBRE I L’AMETLLA PREVEUEN NO COBRAR LA TAXA DEL
2020 Altres ajuntaments com els de
Deltebre i l’Ametlla de Mar no faran
pagar la taxa d’ocupació de terrasses
este any 2020. El govern de Deltebre
ha anunciat que l’Ajuntament n’assumirà el cost i n’eximirà del pagament
a tots els establiments que prèvia-

ment ho hagen sol·licitat. A més, des
del consistori també es facilitarà
l’ampliació de les terrasses per a ajudar a la dinamització del sector. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha reiterat que és una mesura que té com
a objectiu “facilitar les eines per tal
que es puga reactivar l’economia al
nostre municipi després de l’aturada de la Covid-19”.
A l’Ametlla de Mar, l’ajuntament
tampoc cobrarà la taxa d’ocupació
de la via pública este 2020 arran de
la declaració de l’estat d’alarma. La
mesura suposarà que les arques municipals dixaran d’ingressar 80.000
euros. El govern municipal, a més, estudia ara incrementar l’espai de les
terrasses per a evitar que els bars i
restaurants perden aforament, una
ampliació que podria suposar avançar el tancament de carrers a la població. També els ajuntaments més
menuts prenen mesures per a ajudar
el sector. L’Ajuntament de Benifallet,
per exemple, ha ajornat el cobrament
de la taxa d’ocupació de la via pública per tal d’afavorir la reobertura dels
establiments. El cobrament, previst
en el calendari fiscal d’enguany es
posposarà fins que es recupere la
normalitat. ■

BREUS

Deltebre realitza
una enquesta per a
conèixer la realitat
del sector econòmic
DELTEBRE L’Ajuntament de Deltebre ha posat en marxa un estudi de
diagnosi sobre la realitat actual dels
sectors econòmics del municipi a
conseqüència de l’aturada derivada
de la pandèmia de la Covid-19. L’objectiu és crear incentius econòmics
que s’ajusten a la realitat del sector.
Esta diagnosi es realitza mitjançant
una enquesta en línia a la qual ja han
participat més de 140 empreses, comerços i autònoms de Deltebre. Segons ha detallat la regidora de Personal i Acció Comercial, Ingrid Santiago, l’objectiu de l’estudi és conèixer
la realitat actual del sector “i així poder actuar en més concreció, partint de les necessitats recollides en
l’enquesta”. ■

Amposta reactiva la
zona blava
AMPOSTA Amb l’entrada en vigor
de la Fase 1 de Pla de desescalada

dilluns 11 de maig, quan està previst
que el comerç i la restauració comencen a obrir els seus establiments
amb limitació d’aforament, es reactivarà el pagament de la zona blava de
la ciutat, que va quedar suspès amb
l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
L’alcalde, Adam Tomàs, ha recordat
que es tracta d’una concessió administrativa a una empresa privada.
“Estem esmerçant tots els nostres
esforços i recursos per a poder ajudar el teixit empresarial i les famílies de la ciutat, ens calen tots els
recursos possibles, si mantenim la
suspensió de la zona blava durant
més temps, el cost que això tindria
podria fer inviable altres accions”,
ha conclòs Tomàs. ■

Roquetes crea un
servei per a ajudar
persones soles o
amb carències
ROQUETES L’Ajuntament de Roquetes ha posat en marxa el servei
Treu el cap als habitatges als quals té
constància que hi viuen persones soles, grans, malaltes, amb alguna ca-

Els restauradors rapitencs
oferixen les primeres jornades
gastronòmiques a domicili
■ La regidoria de Turisme de

l’Ajuntament de la Ràpita ha organitzat les primeres Jornades Gastronòmiques #jomenjoacasa, en
les que 14 establiments de la població oferixen menús complets
a domicili del 8 de maig al 28 de
juny.
Estes jornades gastronòmiques
tenen com a objectiu animar el
sector a reinventar-se i a dinamitzar l’activitat gastronòmica, davant la incertesa de saber quan
podran tornar a obrir en condicions de normalitat. Al mateix

rència o qualsevol altra circumstància que la convertisca en vulnerable.
El servei consistix a localitzar o a visitar la persona per a veure si necessita alguna cosa i informar-la dels recursos amb què compta des de
l’Ajuntament. El consistori ha fet també una crida a la ciutadania per si te-

temps, es pretén donar confiança als clients i encoratjar-los a
donar suport a l’hostaleria local.
L’alcalde de la Ràpita i regidor de
Turisme, Josep Caparrós, ha qualificat estes jornades d’“extraordinàries” en “temps extraordinaris”. “La millor manera per a
impulsar i rellançar el nostre
poble és fer accions que reactiven el dinamisme econòmic”,
ha afegit Caparrós. Els menús
oscil·len entre els 11 i els 30
euros i es poden consultar a la
pàgina www.turisme.larapita.cat.

nen constància d’alguna persona o
grup de persones que poden estar en
situació de vulnerabilitat, que “per solidaritat” ho faça saber, trucant al
680 733 200 o enviant un correu a
qualitatdevida@roquetes.cat, per tal
que des de l’Ajuntament es puga fer
seguiment de la situació. ■

Més ajuts en
aliments frescos a
les famílies vulnerables d’Alcanar
ALCANAR Davant l’estat d’alarma causat per la crisi del coronavirus, l’Ajuntament d’Alcanar ha aprovat la modificació de les bases del
projecte d’ajut alimentari ‘El cistell’,
que té com a finalitat garantir l’accés a productes frescos d’alimentació a les famílies del municipi econòmicament més vulnerables. La
situació actual causada per la pandèmia de Covid-19 ha suposat el
tancament de comerços locals, la
pèrdua de llocs de treball i una consegüent crisi econòmica que ha incrementat el nombre de famílies
que necessiten ajuda alimentària.
Segons la regidora d’Acció Social i
Famílies, Maribel Ramon, esta modificació suposa, “d’una banda, la
flexibilització de les ajudes davant
les necessitats actuals, per a augmentar el nombre de famílies que
poden beneficiar-se’n i també la
quantia a rebre. I, d’altra banda,
pretén facilitar el procediment per
a demanar l’ajut”. ■
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Enel vol construir 44 nous aerogeneradors
en cinc municipis de la Terra Alta
El delegat del Govern a l’Ebre assegura que, si hi ha oposició dels ajuntaments, no es faran
La Fatarella A. Prunera

L’empresa energètica Enel Green
Power ha iniciat els tràmits per a
construir cinc nous parcs eòlics a la
Terra Alta, que comptarien amb un
total de 44 nous aerogeneradors.
Afectarien els termes de la Fatarella, Corbera d’Ebre, Batea, Vilalba
dels Arcs, Gandesa i també Ascó. La
potència dels nous parcs projectats
a la Terra Alta arribaria als 200 MW
i gairebé suposaria duplicar la que
ja hi ha instal·lada actualment a la
comarca, amb 184 aerogeneradors
en funcionament.
La possibilitat que la Terra Alta,
que ja és la comarca amb més aerogeneradors de Catalunya, puguaacollir nous parcs ha encès les alarmes d’alcaldes i entitats socials que
s’oposen a la massificació eòlica.
L’alcalde de la Fatarella, Francisco
Blanch, ha subratllat la seua “oposició frontal” al projecte davant “la
massificació que està patint la comarca”. Blanch també ha lamentat
esta setmana “la falta de transparència de la Generalitat”, ja que
“no s’ha informat els alcaldes que
no s’havia presentat cap projecte

a la ponència d’energies renovables”, i les informacions haurien
arribat a l’Ajuntament per part de la
mateixa empresa i també per propietaris particulars que han rebut
ofertes pels seus terrenys.
La Generalitat ha sortit ràpidament al pas de les declaracions i el
delegat del Govern a l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha qualificat de “mentida”
les declaracions de l’alcalde. “Des
de l’oficina de medi ambient es va
donar consulta, a data 30 d’abril,
que s’havia rebut la consulta de
viabilitat sobre els cinc parcs eòlics. Una consulta que a hores d’ara està congelada per la situació
actual de la pandèmia”, defensava
Pallarès als micròfons de Ràdio Móra d’Ebre.
El delegat del Govern, a més, va
detallar que “amb el nou decret
d’energies renovables, s’ha creat
una ponència per a valorar la viabilitat dels projectes i també per a
donar veu al territori” i va afegir
que “ja s’ha informat els ajuntaments que, si no volen estos projectes que ara estan sobre taula
han de votar en ple la seua oposició al projecte i la Generalitat es-

concentra més aerogeneradors,
amb un 20% del total.

La Terra Alta compta amb 184 aerogeneradors en funcionament. / CEDIDA

tarà al seu costat”. El mateix procediment, a més, haurien de seguir
els ajuntaments que es vulguen
oposar als parcs fotovoltaics que
també estan generant interès al
nord de les Terres de l’Ebre, especialment a la Ribera d’Ebre, i sobretot en alguns terrenys afectats per
l’incendi del passat mes de juny.

Els cinc parcs eòlics projectats
per Enel afegirien 44 aerogeneradors als 184 que ja hi ha en funcionament. També hi ha projectats dos
nous parcs al Pinell de Brai i tres a
Vilalba dels Arcs, Batea i la Pobla de
Massaluca, amb trenta aerogeneradors en total. Actualment, la Terra
Alta és la comarca de Catalunya que

OPOSICIÓ SOCIAL La proliferació
de l’energia eòlica a la Terra Alta ha
encès les alarmes del teixit econòmic i social de la comarca que, en
els últims anys, s’ha mostrat totalment contrari a rebre nous parcs
eòlics. Agents econòmics com el
consell regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta, o l’Associació de Turisme Rural han denunciat
que la instal·lació de nous aerogeneradors és incompatible amb el
model de desenvolupament a la comarca, basat en l’agricultura, el turisme rural i la sostenibilitat. D’altra banda, els alcaldes de la comarca en els últims anys també s’han
oposat a la implantació de noves
centrals i, a finals del 2018, el Consell Comarcal de la Terra Alta va
aprovar ja una moció per a oposarse a la implantació de nous parcs.
Entitats i ajuntaments es defineixen com a “defensors de l’energia
renovable però contraris a la massificació”. La Terra Alta, diuen, “ja ha
complert” amb la seua quota de
parcs eòlics. ■
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La Terra Alta, la comarca més envelledia,
manté estable la xifra d’afectats per la Covid-19
A la comarca, un 29,3% de la població supera els 64 anys, quasi el doble de la mitjana catalana, que se situa al 16,8%
Gandesa A. P.

La Terra Alta té a ratlla el coronavirus. A pesar de ser la comarca
més envellida de Catalunya, amb un
29,3% de la població que supera
els 64 anys, este dijous només hi
havia una desena de casos confirmats entre els dotze municipis. El
confinament estricte i la poca densitat de població han evitat la propagació del virus en un territori on l’afectació hauria pogut ser catastròfica. Mentrestant, ajuntaments, Consell Comarcal, empreses i particulars han augmentat l’atenció a les
persones grans.
“Les compres es fan de forma
molt més espaiada i, des de l’inici
del confinament, les empreses del
poble van possibilitar que la gent
gran pogués fer les comandes per
telèfon i els hi portaven a domicili”, assegura l’alcalde de la Fatarella, Francisco Blanch. Es tracta d’un
servei que ha tingut molt bona acceptació a diversos municipis, sobretot entre els avis i àvies que

viuen sols.
Per tal de mantenir l’atenció a les
persones grans, que són les més
vulnerables per la Covid-19, des del
Consell Comarcal s’ha optat per intensificar els contactes i el seguiment a través del departament de
serveis socials. “Tenim identificades les persones grans que viuen
soles i també les persones dependents. Les truquem, els hi fem un
seguiment i atenem qualsevol problema que puguen tenir”, destacava la presidenta del Consell Comarcal, Neus Sanromà, fa pocs dies en
una entrevista a Ràdio Móra d’Ebre.
A les dos residències de gent
gran de la comarca, a Gandesa i Batea, ja s’han fet les proves per detectar possibles afectacions tant en
els residents com en els treballadors, i tots els testos han donat
negatiu.
Este dijous -dia 7- segons les dades del Departament de Salut, només hi havia deu casos positius de
Covid-19 a la Terra Alta. Tot i això,
diversos alcaldes asseguren que l’a-

“el cas positiu porta confinat a casa des del 13 de març, i no ha creat cap contagi al seu entorn” i argumenta que “l’elevat nombre de
sospitosos està condicionat pels

El Consell de la Terra
Alta fa seguiment a les
persones grans que
viuen soles

La Terra Alta és una de les menys afectades per la pandèmia. / CEDIDA

fectació, en realitat, és bastant menor a la que relaten les xifres. És el
cas de Gandesa on, segons Salut,

BREUS

LA IMATGE

El govern dona llum verda al protocol de
seguretat per a la campanya de la fruita
LA TORRE DE L’ESPANYOL La
Generalitat ha aprovat el protocol
d’actuacions per a la campanya de
la fruita d’enguany, que estipula
les mesures de seguretat necessàries que han de seguir els treballadors del camp mentre duren les
afectacions de la Covid-19. El document planteja mesures de seguretat com ara l’ús obligatori de
guants al camp i als magatzems
sempre que siga necessari, l’obligatorietat de disposar de gel desinfectant als centres de treball i
també de guardar les distàncies
de seguretat.
El protocol també establix les directrius que cal seguir en el transport dels temporers i altres treballadors fins a les finques. En este
cas, si el trasllat es fa en vehicles
privats, només es podrà ocupar
una plaça per cada filera de

el nombre de positius és només un i
el de sospitosos supera el centenar.
L’alcalde, Carles Luz, assegura que

criteris que es fan servir a les residències de gent gran, però ja sabem que tots els testos han donat
negatiu i, quan s’actualitzen dades, disminuiran”.
En alguns municipis, a més, els
positius que comptabilitza el Departament de Salut són de persones
que no residixen de forma habitual
al municipi. Fa unes setmanes, el
Departament va comptabilitzar a
Gandesa un segon positiu d’un veí,
si bé estava empadronat al municipi, no hi residia i portava mesos
sense visitar-lo. ■

seients i en el cas de desplaçar-se
en els autobusos que ha habilitat
la Generalitat, no es podrà superar el 50% de la capacitat de
passatgers.
Des de la Generalitat han assegurat que es tracta d’un protocol
que podrà ser revisat en funció de
com evolucione la campanya de la
fruita d’enguany, que ja ha començat en indrets com la Ribera
d’Ebre, on s’està recol·lectant cirera i després s’iniciarà la collita
de l’auberge. Per tal de fer el seguiment de la campanya, s’han
posat en funcionament diverses
comissions tècniques, que podran
establir noves mesures i recomanacions per a aplicar al camp,
si es detectés la propagació del
virus a través dels treballadors als
camps durant la campanya de
recol·lecció. ■

Nou espai a la reserva de Sebes

El cantant dels Xeic!
llança el seu primer
single en solitari a
través de les xarxes
LA PALMA D’EBRE El cantant
dels Xeic, Aitor Cugat, ha llançat a
través de les xarxes el seu nou single, titulat Quan tot acabi, i que
tracta sobre la situació de confinament de les últimes setmanes. El
senzill l’ha enregistrat a casa seua
i el videoclip -que ja es pot vuere a
través de les xarxes socials- ha
comptat amb la participació de diversos artistes de les Terres de
l’Ebre, com Quico el Célio, Joan Rovira, Pepet i Marieta, Eric Vinaixa,
Montse Castellà o els Setrill. El nou
treball ha estat compost íntegrament pel cantant de la Palma
d’Ebre i ell mateix hi ha posat els
ritmes de la guitarra des del seu
estudi de gravació. ■

Nou espai de lleure dins la Reserva Natural de Sebes / CEDIDA

FLIX
La reserva natural de Sebes
compta amb un nou espai per als
visitants on es podrà degustar els
productes locals i comarcal. Es
tracta d’un interior que farà les
funcions d’agrobotiga i està ubi-

cat al Mas de la Pitoia. Entre els
productes que oferirà hi haurà l’oli Mas de la Pitoia, elaborat amb
olives de la reserva, o la cervesa
artesanal Lutra, que compta amb
ingredients que es poden trobar
a l’espai natural. ■
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Dos amigues protagonitzen un TikTok viral
comparant el dialecte d’Amposta i el de Girona
Amb ‘Repte de paraules’ les dos amigues mostren la forma de parlar dels dos indrets amb un toc d’humor
Amposta Roser Regolf

De Nord a Sud i d’Est a Oest, el
català és una llengua rica i variada
en tots els seus dialectes. I, per als
qui encara no n’eren del tot conscients, dos amigues ho han acabat de demostrar amb una sèrie
de vídeos a través de la popular
xarxa social TikTok. L’Aroa Garcia i
la Paula Millán són d’Amposta i Girona respectivament, i protagonitzen estos vídeos virals que comparen, en clau d’humor, diferents
paraules característiques de cada
regió.
Entre els exemples que han dixat en algun dels sis vídeos que ja
han creat hi ha paraules com “coses” i “fato”, “síndria” i “meló de
moro”, “gargot” i “garramanxo”; i accions com “de qualsevol manera”,
que a les Terres de l’Ebre diuen
“arreu” o expressions difícils de traduir i tradicionals del sud de Catalunya com “iau”, “pocsuc”, “malasombra” o “cop de ratera”. Uns jocs
de paraules que s’han fet virals més
enllà dels dos municipis i que, segons el comptador de visualitzacions de la plataforma, alguns d’estos vídeos s’han reproduït gairebé
70 mil vegades.
Però com va començar tot?
L’Aroa explicava que les dos amigues estaven viatjant pels Estats
Units quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, raó per la qual
van haver d’estar confinades unes
setmanes a Washington DC abans
de poder volar cap a Espanya: “La

casa on estàvem era més aviat un
estudi i com que no podíem sortir
vam haver de matar el temps d’alguna manera. Nosaltres som amigues des de fa uns 10 anys i encara ara jo dic paraules o expressions
típiques de les Terres de l’Ebre que
a ella la sorprenen”, deia l’Aroa. Va
ser per este motiu que, sumat a la
moda creixent de l’aplicació TikTok,
que es caracteritza per compartir vídeos curts on els usuaris interactuen entre ells o amb efectes de veu
o música, van decidir gravar-se comparant els seus dialectes. La idea
original però, com explicava la Paula
en un post a Twitter, va sortir d’un vídeo semblant on dos noies comparaven l’anglès de Sud-àfrica i el dels
Estats Units.
“Moltes persones ens pregunten si els primers vídeos van ser
improvisats, però la veritat és que
no. No totes les paraules que es
diuen a Girona són diferents de les
que diem a les Terres de l’Ebre”,

“No totes les paraules
que es diuen a Girona
són diferents de les
que diem a les Terres
de l’Ebre”
reblava l’Aroa. I és que al contrari
del que es podria imaginar, darrere
de cada repte hi ha un petit treball
d’investigació per a trobar la paraula concreta. “Hem anat escollint

A la imatge, l’ampostina Aroa Garcia, una de les dos protagonistes del ‘Repte
de paraules’. FOTO CEDIDA

paraules que utilitzem al dia a dia.
De fet, moltes de les paraules
ebrenques que surten als vídeos
me les van dir els meus pares o la
meua germana. Cada cop que a algú se’ns ocorria alguna paraula de
seguida l’apuntàvem per a futurs
vídeos”, subratllava.
MILERS DE REPRODUCCIONS
El que diuen que no esperaven és
tenir tant d’èxit, i és que els seus
vídeos han estat compartits arreu
del territori català, així com lloats
per mostrar de forma divertida els
diferents dialectes de Catalunya.
La d’Amposta explicava que “vam
començar a fer estos vídeos per

pur entreteniment. Sincerament,
no pensàvem que els arribessen a
veure més de 10 persones, que
eren els seguidors que teníem llavors a TikTok”, i afegia que “quan
vam veure que estava arribant a
tantíssima gent i que persones
ben reconegudes com Màrius Serra o Carles Puigdemont ens estaven compartint els vídeos, no ens
ho acabàvem de creure. Jo crec
que mai acabarem de ser-ne
conscients”.
El que tampoc acaben d’entendre és com ha agradat tant a tothom, tot i que l’Aroa comentava
que “possiblement molta gent del
centre o del nord de Catalunya

mai havia sentit el nostre dialecte i no es pensava que tot i ser el
mateix idioma tingués paraules
tan diferents. Els vídeos van despertar la seua curiositat per a saber-ne més”. D’altra banda, a les
Terres de l’Ebre també van ser
molt ben acollits “perquè s’agraïx
el fet que per uns vídeos el seu
dialecte s’estiga difonent per tota Catalunya i que a tanta gent li
semble tan interessant una cosa
tan nostra i de la qual tan orgullosos estem com és el nostre parlar”, tancava.
Tot i que les creadores no tenien
pensat seguir amb els vídeos un
cop arribessen a les seues respectives cases, diuen que el públic seguix demanant més vídeos. Com
que ja estaven separades, la solució que van idear va ser que l’Aroa
gravés del TikTok a casa seua
mentre feia una videotrucada amb
la Paula a través d’una tauleta.
Diuen, però, que “és veritat que si
estiguéssem juntes en faríem més
i segurament canviaríem de contingut una mica, però la nostra
idea és reunir-nos tan aviat com es
puga, sempre seguint les mesures
de confinament, i gravar més vídeos, comparant, no només paraules, sinó també diferents expressions que diem”. Però el Repte de
paraules no acaba aquí, sinó que
tal com els demana l’audiència, en
un futur pròxim fins i tot visualitzen
la idea de viatjar a diferents llocs
per a fer col·laboracions amb persones d’altres zones de Catalunya. ■
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La FirArrels de Tivenys
haurà d’esperar fins a l’any
que ve per a estrenar-se

La Fira de la Terrissa de la Galera,
una altra mostra per al 2021
La Galera A.C.

Tivenys A.Capilla

La FirArrels de Tivenys havia
d’estrenar-se els passats 24, 25 i
26 d’abril, però la pandèmia del
coronavirus no ha dixat que se
celebre la primera edició d’esta
nova fira temàtica que havia organitzat enguany el govern municipal de Tivenys. Amb l’objectiu
d’apropar altres arrels, costums i
tradicions d’altres països, i conviure amb elles durant tot un cap
de setmana, FirArrels pretenia
apropar la gastronomia, la cultura, els balls i els vestits, en esta
primera edició de Romania. “En
un principi volíem reubicar la fira en unes altres dates durant
este any, perquè ens feia molta
il·lusió, però veient com està

evolucionat la pandèmia pel coronavirus, hem decidit que celebrarem la primera edició de FirArrels l’abril del 2021, en unes
dates similars”, afirma la regidora de Festes de Tivenys, Jana Vicente. L’esdeveniment ja comptava amb una trentena de paradistes, 12 restauradors per a fer
menjar de tota mena, una desena dedicats només al menjar romanès, i 12 parades més dedicades a la resta de països. Tota la
programació cultural estava organitzada, com l’actuació musical
del grup Setrill, un grup de música ska-rock format per músics de
la Ribera d'Ebre i Terra Alta. Així
doncs, FirArrels haurà d’esperarse fins a l’abril de l’any que ve per
a estrenar-se al territori. ■

La crisi sanitària del coronavirus ha obligat a suspendre alguns
dels certàmens i fires més tradicionals i populars de les Terres de
l’Ebre, com és el cas de l’Expoebre a Tortosa, el Mercat a la plaça
d’Amposta, la Firabril del Perelló,
la Deltafira de Deltebre, la Diada
de l’Ostra a l’Ampolla, la Fira Gastronòmica de la Sénia o la Festa
de la Cirera de Paüls. I a la Galera, la Fira de la Terrissa no se n’ha
escapat. És una fira monotemàtica, que enguany hauria assolit la
seua vint-i-vuitena edició i estava
prevista celebrar-se de l’1 al 3 de
maig, però la situació de pandèmia va fer que este esdeveniment, tan multitudinari a l’Ebre,
també se suspengués.
La primera intenció del consistori era ajornar la fira i traslladarla a unes altres dates, però la incertesa de com anirà evolucionant la pandèmia ha fet dubtar el
govern municipal. “Cabia la possibilitat d’ajornar-la al setembre,
però no sabem què passara en
els pròxims mesos”, determina
l’alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, que afegix que el més probable és que es dediquen a treballar en la pròxima edició, ja de cara al 2021. Cada any, la Fira de la

Terrissa, que acostuma a celebrar-se a principis de maig, té dos
espais preeminents: un dedicat al
país invitat, que enguany havia de
ser Bèlgica, i un altre dedicat a
una comunitat autònoma convidada que havia de ser Castella i
Lleó, dos invitats que intentaran
mantenir en l’edició del pròxim
any
“És un dels esdeveniments més
importants de les Terres de l’Ebre,
ja que acull molts visitants i genera molts beneficis per als negocis
locals”, detalla l’alcalde. Habitualment esta fira compta amb gairebé
una vuitantena d’expositors i és un

dels punts de trobada de referència
de terrissers i ceramistes d’arreu de
Catalunya i internacionalment.
L’Ajuntament de la Galera, però,
ha participat en la campanya ‘Catalunya des dels arxius’: esdeveniments, festes populars i altres celebracions, una iniciativa promoguda
des de l’Arxiu Comarcal del Montsià i altres arxius comarcals de Catalunya, que pretén commemorar
les festes i celebracions que enguany s’han hagut d’anul·lar o ajornar per la Covid-19. Així, l’Ajuntament volia donar constància i fer visible este esdeveniment tan important per al municipi. ■

SOLIDARITAT

SOREA inicia una campanya a favor de l’assaig clínic
#JoEmCorono per a lluitar contra el coronavirus
Per cada nou usuari de factura digital, SOREA donarà 1€ a la lluita contra el coronavirus
SOREA, companyia gestora del cicle
integral de l’aigua, ha llançat una nova
campanya a través de la qual donarà
un euro a l’assaig clínic #JoEmCorono
per cada usuari que es passe a la factura digital. D’esta manera, la companyia contribuïx a la lluita contra el coronavirus i mostra el seu compromís
amb la investigació, alhora que fomenta la conscienciació ambiental.
A Catalunya, hi ha aproximadament
un milió de persones que encara reben la factura de l’aigua en paper

amb SOREA o alguna de les seves filials. Amb el missatge “Un gest per a
lluitar contra la COVID-19”, la companyia anima els seus usuaris a donar
el pas definitiu a la correspondència
digital –sense cap cost per a estos– i
SOREA farà el donatiu corresponent
a l’assaig clínic encapçalat per l'equip
de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa
i l'Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol.
A més de contribuir a la lluita contra

el coronavirus, esta campanya té com
a objectiu conscienciar sobre el malbaratament de paper i la generació de
residus, la qual cosa té un impacte directe en la sostenibilitat del planeta.
Així es vol promoure la col·laboració
ciutadana amb una iniciativa a la qual
ja s’han sumat milers d’usuaris domèstics i empreses.
Per tal de facilitar el tràmit als seus
usuaris, SOREA ha redissenyat el
lloc web holafacturadigital.com, des
d’on es pot omplir un senzill formula-

ri. Amb la factura digital, l’usuari podrà rebre les factures i la seua correspondència al seu correu electrònic.
D’esta manera, a més, la comunicació
és més efectiva i immediata.
Les companyies filials i participades
de SOREA -Comaigua, Aigües de
Cervera i la Segarra, Gestaigua, Aigües de Sant Vicenç dels Horts, Aigües de Sant Pere de Ribes, Aigües
Colomenques, Aigües de Palamós, Aigua de Rigat i Anaigua- també s’han
adherit a la campanya que encapçala el

Grup Agbar.
L’any passat SOREA i les seues filials van signar un conveni de col·laboració amb Creu Roja en virtut del
qual ambdues companyies destinaven
1€ al Programa de pobresa energètica
de l’organització humanitària per cada usuari que sol·licités rebre la seua
factura de forma digital. La campanya es va tancar el passat 29 de febrer
amb 35.200 altes a la factura digital,
fet que va representar la donació de
35.200 € a la Creu Roja.
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FESTES Del 12 al 15 de maig les activitats virtuals recordaran l’Amposta de principis del segle XX

Amposta viurà una Festa del Mercat Confinada
amb activitats a través de les xarxes socials
Amposta Redacció

La pandèmia de la Covid-19 va
obligar l’Ajuntament d’Amposta a
suspendre la dotzena edició de la
Festa del mercat a la plaça, que
s’havia de celebrar del 12 al 15 de
maig. Això no serà impediment
perquè Amposta retorne, durant
les dos primeres setmanes de
maig, a principis de segle XX. I és
que la regidoria de Cultura, en
col·laboració amb les de Festes,
Comerç i Mercat Municipal i Turisme, han preparat un programa
d’activitats virtuals que vol apropar esta festa a totes les llars de
la ciutat. “No podrem viure la Festa al carrer, però no volem dixar
passar l’oportunitat de rememo-

rar els nostres avantpassats””, assenyala l’alcalde, Adam Tomàs,
“hem pensat un programa amb
diferents activitats per a fer a casa, però també per a compartir a
través de les xarxes socials i Amposta Ràdio, i a la vegada dinamitzar la restauració del municipi””. I és que, segons destaca
l’alcalde d’Amposta, un dels plats
forts d’esta Festa del Mercat Confinada és el Sopar a les Fosques a
Casa. Els bars i restaurants que
ho vulguen poden oferir menús especials per a emportar-se per a la
nit de divendres 15 i la gent fer els
el seu Sopar a les Fosques a Casa,
abillats amb les vestimentes de
principis de segle XX. Explica l’alcalde que a més tindran incentius

“si ets dels 10 primers a fer la reserva del sopar, t’emportaràs
una bossa i un davantal de la
Festa i una entrada per al teatre i
si ets dels 10 següents, una bos-

sa o un davantal””. Tot el qui es faça
una foto sopant a les fosques i vestits d’època i ho compartisca per
Instagram o Facebook amb l’etiqueta #soparalesfosques2020 entraran en un sorteig de productes
de les Terres de l’Ebre També s’animarà els restaurants a preparar
packs de vermuts per a emportarse per a fer el Vermut als balcons
de casa el dissabte 16 i el diumenge 17. Tant el divendres la nit, com
el dissabte al migdia i el diumenge, s’emetrà, per Amposta Ràdio,
música de l’època per amenitzar
el sopar i el vermut. Per la seua
banda, la regidora de Cultura, Inés
Martí, explica que les activitats
prèvies a les xarxes socials començaran el dia 6 de maig.

“A partir de llavors penjarem vídeos amb diferents tallers, com
fer coquetes de sagí i de panoli,
jocs tradicionals o del ball del
punxonet. A més, animem la gent
perquè decore els balcons amb
llençols, vànoves, estovalles,
camises de dormir i altres peces
de roba de l’època i penge fotos
del resultat a les xarxes socials i
compartisquen fotos de principis
de segle XX amb la seua història
i una recepta de plats o dolços
de primers de segle XX ”. Des
del 15 i fins al 17 de maig, a través del canal de YouTube de
l’Ajuntament s’emetran espectacles, des del toc d’inici de la Festa
a les 19 hores fins a Lo Passeig i
el Piromusical. ■
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L’Ajuntament de l’Ampolla informa

La XXX Diada de l’Ostra de
l’Ampolla, suspesa per
la pandèmia de la Covid-19

Suspeses les
Festes Majors 2020
de l’Ampolla

Davant la pròrroga de l'Estat
d'Alarma i la incertesa de com ens
anirem incorporant a la normalitat, el
Patronat Municipal de Turisme de
l'Ampolla s'ha vist amb l'obligació de
suspendre la XXX Diada de l'Ostra de
l'Ampolla, prevista per al pròxim 10
de maig.
De la mateixa manera, també queden
suspeses
les
Jornades
Gastronòmiques de l'Ostra de
l’Ampolla que havien de tenir lloc del
9 al 24 de maig a diferents restaurants del municipi, per la incertesa de
si els establiments de restauració

L'Ajuntament de l'Ampolla s'ha vist
obligat, davant la situació provocada per la Covid-19, a suspendre les
Festes Majors de Sant Joan 2020,
que s'havien de celebrar del 20 al
28 de juny.
Des del consistori s'està valorant la
possibilitat de traslladar alguns dels
actes d'aquestes Festes Majors a
altres dates com podria ser la Festa
de la Segregació, que se celebra al

podran estar oberts en aquestes
dates.
Des de l'organització s'és conscient
que encara que al maig fos permès
sortir al carrer en normalitat, les
mesures preventives de distanciament social continuaran vigents i
serien molt difícils de respectar en
una festa que reuneix tan públic.
El Patronat Municipal de Turisme de
l’Ampolla té molt present la importància de preservar la salut de la nostra societat i de col·laborar en la contenció del virus. La salut global és el
bé més preuat que hem de prioritzar.

mes de novembre.
La Regidoria de Festes té la voluntat
d'intentar adaptar tots els actes
possibles a la situació que estem
vivint actualment, sempre que les
normes de Salut Pública ho permetin. També es compromet a buscar
una alternativa perquè les pubilles,
pubilletes i els hereus d'aquest
2020 puguin participar en altres
esdeveniments durant l'any.

OPINIÓ
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L’ACTUALITAT, A LES XARXES

“75 anys de l’alliberament del camp de concentració de #Mauthausen.
Mon iaio, Joaquín Gil Abella, va entrar-hi aviat i va ser dels primers
assassinats. A #Igualada, l’últim lloc on va viure, el recorden amb una
#Stolperstein, juntament amb altres represaliats. @amauthausen”

“Queda demostrat que una vaga, si es manté durant setmanes, té la capacitat de carregar-se l’economia. La qüestió és
fins on poden resistir els treballadors. Que això ens valgui de
lliçó #1deMaig”

ALBERT MESTRE

DANI SAINZ DE AJA

OPERACIÓ JUDICIAL

Operació Trinity (primera part)
El 28/04/2015, entre les 14 i les 15 h,
un dels educadors del CRAE va entrar
al despatx i va tancar la porta. Era dimarts i teníem en portes un cap de setmana llarg; en principi no era un fet
extraordinari que els educadors/es al
canvi de torn passessin pel despatx a
comentar fets, dubtes, sol·licitar alguna cosa, etc. Intentava quedar-me una
estona més enllà de les 15 h per a veure’ls, i en tot cas per a demanar-los alguna cosa si era necessari. Aquell educador va seure a la cadira i va relatar
com, la tarda anterior, un dels seus tutorats li havia explicat com alguns xiquets del CRAE freqüentaven un pis
de la Raval de Sant Llàtzer, al carrer
Barcelona, on mantenien relacions o
jocs sexuals a canvi de diners i drogues- en resum aquest va ser el relat-.
No era la millor època del CRAE, els
nois que ingressaven cada cop eren
més disruptius, amb vincles molt danyats i amb històries de vida sincerament aterridores, era tota una generació de nois i noies menors d’edat que
havien estat víctimes, juntament amb
les seves famílies, de la crisi financera
que esclatà el 2008 i que rebrotà amb
una força devastadora el 2012 amb el
govern dels millors i les retallades en
polítiques públiques. Feia mesos que
les coses al centre no funcionaven bé,
amb una dinàmica habitual alterada i
amb una alta rotació de personal i
nois/es tutelats. Mantenint l’alè i sense
sortir del CRAE, com a primer impuls
vaig trucar a la responsable d’Infància
a les TE, Ester Sara Cabanes Vall, que
tan aviat va escoltar la història li va donar credibilitat i va encomanar-me
que, aquell divendres que havia de venir al CRAE, parlaria amb l’educador.
Aquell divendres jo no estava al centre
i tan aviat com vaig poder, des del mòbil la vaig trucar per acordar que el dilluns següent acompanyaria l’educador en qüestió a la Comissaria de Mossos d’Esquadra a posar la denúncia,
mentre ella trucaria al responsable
d’Investigació -això no ho recordo
massa bé-, l’Emili, que ens esperaria
per a poder denunciar els fets i iniciar
allò que després seria conegut com
l’Operació Trinity. Dilluns 04/05/15 al
matí ho férem, abans de penjar el telèfon, però, va dir-me la sra. Cabanes al-

guna cosa així com, poseu la denúncia
i no digues res a ningú. Vaig entendre
que allò anava de debò, el que no vaig
imaginar en cap moment va ser la
magnitud dels fets.
Després de posar la denúncia vaig posar-me en contacte amb la gerent de la
Fundació gestora del centre, la sra.
Ana Suñer. En moments de crisi és
quan un pot testar la solidesa del sistema, començant pels seus dirigents,
aquí la meva comprovació empírica va
ser més que decebedora. En aquells
moments que era quan més suport necessitava el centre, quan havia esclatat
una crisi, s’havia detectat una xarxa de
pederàstia de gran abast, quan s’havia
posat en coneixement de la policia i de
la DGAIA, quan el personal del centre
havia alertat immediatament prioritzant la protecció dels nens/es que hi
residien -tants com vint-i-quatre-; va
ser quan menys suport vaig i vàrem rebre d’aquells que havien d’estar al costat de manera incondicional. De fet,
vaig estar amonestat formalment per
tardar 48 h a comunicar els fets a la gerent, cosa que no vaig entendre mai
massa, sobretot després que la sra. Cabanes aconsellés no dir res a ningú. De
fet, la capacitat i la vàlua dels nostres
gestors i càrrecs públics en aquells
moments podríem dir que eren més
que dubtoses en molts aspectes. El tarannà de la responsable d’Infància a
les TE i avui directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la
sra. Ester Cabanes, mai va ser fàcil de
gestionar, ni massa comprensiu cap als
professionals que no comulgàvem
amb els seus postulats tècnics i polítics. Quant a la gerent de la Fundació
Privada Resilis, la sra. Ana Suñer Damon; sempre va deixar clar que ella
gestionava un recurs pagat/contractat/conveniat per DGAIA i que en
prioritzava les exigències per damunt
de la qualitat en el servei. Capítol a
banda mereix la coordinadora tècnica
de l’entitat, la sra. Glòria -d’aquesta
senyora n’és tanta la mediocritat revelada que no recordo ni el cognom-,
una persona amb nul·la capacitat tècnica i amb cap empatia per l’equip de
professionals del CRAE. En definitiva, un entramat de Fundacions -en algunes reunions de tècnics vaig escol-

tar l’acudit fàcil d’anomenar-los Plataforma Lucrativa, canviant el lucre per
la funció educativa-, afins a un poder
polític que possibilitava portes giratòries per al director general, Ricard Calvo, i una zona de confort a la Fundació
que facturava i factura serveis a l’administració.
El passat 21/4/20, després de quasi
cinc anys i de manera incomplerta, els
mitjans publicaven la sentència als en-

“Recordo perfectament
aquell 28 d’abril del 2015
quan un educador va entrar
al meu despatx per a explicarme com alguns xiquets del
CRAE freqüentaven un pis
de Sant Llàtzer on mantenien
relacions o jocs sexuals a
canvi de diners i drogues”
causats de l’Operació Trinity amb la
imposició de penes entre els set i els
cinquanta-set anys de presó, per un
delicte continuat de captació i utilització de menors per elaborar i distribuir pornografia, i per sis delictes d’abús sexual. Aquesta és una sentència
incomplerta perquè tres dels encausats
varen poder fugir i encara resten en
crida i cerca.
D’aquells fets i en la perspectiva que
dona el temps transcorregut, un encara es pregunta com aquests individus,
o almenys alguns dels caps de l’organització, van operar lliurement a Catalunya durant uns quinze anys, després
de ser detingut un dels avui escapolits,
un tal Jean Luc, a Barcelona a principis de la dècada del 2010 per possessió
de pornografia infantil. De fet, encara
recordo com fou la Sra. Cabanes qui
m’advertí que aquests individus ja se’ls havia enxampat anys enrere a Barcelona. Per si això no fora suficient, hi
havia nois al nostre CRAE que, tot i
ingressar pocs mesos abans procedents del Centre d’Acollida TE, coneixien el pis de la Raval i els delinqüents
que hi vivien des de feia quasi dos
anys -i ningú havia detectat res-. Durant l’episodi, les mirades de la premsa
sempre van anar dirigides al CRAE
Lo Carrilet, potser per estar a Tortosa,
potser per estar prop de la Raval, i

també crec jo; per no fer tanta sang en
aquells moments i almenys salvar els
gestors i la direcció del Centre d’Acollida, en aquest cas, el Sr. Josep Maria i
la Cooperativa SUARA. Ho celebro,
calia protegir els adolescents i els professionals.
Un any després, si fa no fa, el CRAE va
tenir la visita del secretari de Famílies
del Departament, el Sr. Francesc Iglesias; acompanyat de la directora dels
Serveis Territorials, la Sra. Rossana
Fatsini. Al CRAE Lo Carrilet vàrem
tardar un any a tenir una visita que
ens fes arribar paraules de suport i la
comprensió dels responsables del Departament. Mai agrairé suficient aquella visita i les paraules de Francesc
Iglesias i Rossana Fatsini; fet que avui
més que mai poso en valor i en destaco
el factor humà, juntament amb el
compromís expressat cap a un col·lectiu de professionals que es trobava en
hores baixes i qüestionats per aquells
que més havien d’estar al seu costat.
En aquesta visita que acabà amb un
dinar al mateix centre també va ser-hi

Josep Maria Beltran
Subirats
educador social
exdirector Crae Lo Carrilet

present el director general de la Fundació, el Sr. Jordi Pascual; de veritat
que sempre m’ha semblat una gran
persona amb idees progressistes, compromès amb la causa del benestar i la
millora de la qualitat de vida dels més
vulnerables, però envoltat de gent tòxica que ha dificultat la implementació d’aquell projecte que ell va imaginar. És el peatge que s’ha de pagar per
passar d’un model transformador a un
de clientelar; pel camí perdem principis, perdem orígens, perdem història,
perdem raons i recaptem diners...
Seguirà la part 2... Si me deixen.
“De l’austericidi al maltractament
institucional”

EL DIBUIX DE LA SETMANA

per Jokin Moya

PÀGINA
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“Amb les franges horàries de 6 a 10 i de 20 a 23 hi ha una clara
voluntat d’extermini de la població jove ebrenca: se mos foten
los mosquits ... tal com em comentava ara un amic: la propera
cosa en escassejar serà l’autan. #alTiempo”

“Una setmana per la #fase1 #covid. Les persones que tenen
familiars a qui ja podran veure però que són pacients de risc i en
patologies prèvies, es podran fer proves per apropar-se sense pànic i
reduint el risc? Se n’ha dit alguna cosa, d’això?”.

HELENA QUERAL

ANNA FERRÀS

MEDI AMBIENT

‘Glòria’ i oblit
Després de tres mesos de temporal
‘Gloria’ ja ens hem oblidat de les inundacions dels arrossars i de la regressió de la costa que posa en perill
els ecosistemes i les collites. La mobilització dels mitjans audiovisuals,
premsa, radio i televisions nacionals
i internacionals, la gravetat dels
efectes devastadors, i l’angoixa i la
incertesa pel futur que va produir en
la gent del delta, ha quedat en l’oblit
com si mai hagués passat res. Fa dos
setmanes el Delta va patir un altre
temporal de mar, i ja és el quart des
del Gloria. La barra del Trabucador
es va tornar a trencar i es van perdre
les comunicacions amb la península
dels Alfacs, en la qual trobem una
indústria salinera que dona feina a
60 famílies i que podria desaparèixer si no es prenen mesures. A la
platja dels Bascos, Marquesa i Nen
Perdut, estan també a punt de perdre els cultius d’arròs costaners, i un
dels restaurants més prestigiosos de
Delta. I a l’illa de Buda ja han desaparegut més de 700 hectàrees de
l’aiguamoll més ben conservat de
Catalunya i que, si seguix així, li
queden dos anys de vida, ja que,
davant un altre eventual ‘Glòria’ s’obrirà una “gola” impossible de tancar i aquesta llacuna costanera

d’aigua dolça passarà a ser una albufera o estuari d’aigua salada, en el
qual la biodiversitat caurà verticalment i el dany serà irreversible.
Sempre m’he decantat per la idea de
salvar el Delta que avui coneixem, i
no per un Delta abandonat, desfigurat i empobrit que ens portarà la inacció que alguns proposen. I és que
el delta de l’Ebre és l’únic delta del
Mediterrani en el qual encara no
s’ha fet res per a evitar les conseqüències del canvi climàtic i, sincerament, crec que l’única solució que
tenim per resoldre el problema de la
regressió i inundabilitat és posar límits físics a l’avenç de la mar. Per això, amb l’ànim de facilitar la gestió
d’aquesta crisi donant una sortida
digna, ràpida, eficaç, i sostenible
ambientalment i econòmicament,
vull apostar pel que crec que pot ser
una alternativa vàlida a l’emergència que vivim ara, avalada per prestigioses universitats i enginyers, i
aplicada a molts indrets del nostre
món de manera reeixida.
Fins ara les opinions sobre què fer al
Delta han estat divergents: uns es
decantaran a favor de la gestió dels
sediments retinguts a les preses,
mentre que altres aposten per posar
límits a l’avenç de la mar amb barre-

Guillem Borés
Gerent de ARGADEL, SA

res físiques com les esculleres. I entremig un ventall d’opinions sense
fi. El resultat és que no hi ha cap
acord, i la conseqüència és la inacció, en què la situació és d’una emergència ambiental sense precedents.
Per tant, cal trobar una solució que
agradi a tothom i que sigui eficaç,
sostenible i de mínim impacte mediambiental, i viable econòmicament. Però que ningú esperi miracles. El Delta necessita inversions,
les inversions que durant dècades
han negat les polítiques fetes per les
administracions competents. I l’única solució viable per restaurar les
platges del Delta a curt termini és
portant sediments des dels llocs on

sobren als llocs on són necessaris, i
això només es pot fer amb una draga
potent, potser dos.
El projecte de la draga és d’execució
immediata, mentre que la gestió
dels sediments retinguts als embassaments és a llarg termini, i no tenim temps per a tanta espera, ja que
la situació és d’emergència. La pregunta és: El Delta, oblidat per la
política centralista de Barcelona
durant dècades, no mereix aquest
esforç? ¿No mereix una inversió en
la compra o lloguer d’una draga per
a defensar els seus valors en matèria
ambiental, biodiversitat, cultura,
costums, tradicions, activitats,
atractius turístics, vistes panoràmi-

ques, per no dir les seues precioses
postes de sol? Ara l’administració té
la gran oportunitat de fer justícia i
posar fi al greuge històric que ha patit el Delta.
Fins ara hem estat “tancant” goles a
Buda, restaurant el Trabucador, i
protegint els arrossars costaners a la
Marquesa amb mínims esforços “a
l’espera del següent temporal”, perquè acabi quedant tot igual. Però no
es tracta de “resistir com puguem”,
es tracta de tornar al Delta les platges que va gaudir fa 10, 20 o 50 anys.
Per finalitzar vull dirigir-me a les
administracions competents i responsables de la crisi que pateix el
Delta, tant les de l’Estat com les de
la Generalitat, perquè es posin a treballar amb fermesa, valentia i rigor, i
facilitin l’execució d’aquest projecte
tan necessari com urgent, per donar
suport actiu a la proposta de restauració de la costa al Delta tan aviat
com els sigui possible.

COMIAT

A Joan Font ‘In Memóriam’
El passat 27 d’abril es va morir Joan
Font Ballesteros, exalcalde de
l’Ametlla de Mar (períodes maig
1991-novembre 1992 i maig 1995maig 1999). Totes les pèrdues humanes són dures i doloroses, però
quan a això s’hi afegeix que la mort
li ve a una persona jove (65 anys),
després d’una llarga i cruel malaltia, i que damunt ha estat una gran
persona, aleshores la cosa esdevé
encara més dura d’assimilar.
Vam estar junts molts anys en política (1982-1999), amb el Partit Popular; havíem compartit també
moltes hores de tennis, futbol sala,
NOTES:

xarrades.... Havíem, doncs, compartit molts moments, bons i dolents, de la nostra vida, i durant
aquesta etapa s’havien produït moments tan significatius com el naixement de la seva filla, els meus
fills, i altres de llarga enumeració.
Les paraules potser s’obliden, però
allò que s’escriu perdura amb el
temps, i per això he decidit fer
aquestes ratlles perquè la memòria
de Joan perduri amb els anys; era
una BONA (amb majúscules) persona, un enamorat de la Cala, i va
ser un alcalde honest i eficient (jo
en dono fé com a exregidor i expri-

mer tinent d’alcalde dins el seu
equip).
L’any 1999 els nostres camins polítics es van separar; ni ell ni jo vam
saber gestionar la pressió d’alguns
malintencionats que només volien
viure de la política, ni l’actitud passiva d’alguns altres que amb el seu
silenci van demostrar el poc que els
importava el projecte polític del
partit. Això però és història, la nostra, la dels dos; amb els anys vam
retornar a tenir contactes i vam parlar, vam opinar... llàstima que no
haguéssim tingut més temps per
poder assaborir allò que vam gaudir

i, a la vegada, poder reflexionar sobre els nostres possibles errors!
Dins de molts anys, el que ara és
present, serà història, i dins d’aquest context no voldria que s’oblidés mai una persona amb el carisma, la personalitat i el tarannà de
Joan Font.
Em sento honrat d’haver-lo conegut, i tant jo com els homes i dones
del Partit Popular a l’Ametlla i a les
Terres de l’Ebre sempre el tindrem
com un referent; l’equip es va trencar massa aviat, però va deixar
empremta.
Fins a sempre Joan, haguera volgut

Adrián Figueres
president Baix Ebre Partit Popular

acompanyar-te (com tantes vegades
ho vaig fer) al darrer trajecte que
vas fer pel poble... però on estiguis
sabràs el moltíssim que sento no
poder-te (ni que sigui pel carrer)
tornar a veure’t més. DEP.

L’opinió del setmanari s’expressa als editorials. L’EBRE és un periòdic independent i plural que no ha de compartir necessàriament les opinions de les cartes al director, els articles dels col·laboradors o el contingut dels missatges publicitaris. Les cartes i articles hauran d’estar signades i hi
constarà el nom i cognoms del comunicant, l’adreça, el telèfon i el DNI, tant si s’envien per via postal com per correu electrònic. El setmanari es reserva el dret de publicar extractes si s’excedeixen les 20 línies (1.800 caràcters en el cas de les cartes) i les 40 línies (2.500 caràcters en els articles).
La publicació és membre de l’ACPC. LA VEU DE L’EBRE és premi Tasis Torrent a la millor publicació de Catalunya de l’any 2002, premi a la responsabilitat social per l’AECE el 2006 i continuadors de La Veu del Baix Ebre (1957), L’Ebre Informes (1978), Migjorn (1983) i L’Ebre (1995).
Aquesta publicació compta amb la col.laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
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L’ACTUALITAT, A LES XARXES

“Per cert ara que parlem tant de límits provincials i mapes. A Catalunya
d’ençà de 1977 quin és el nostre mapa: vegueries, comarques, regions
policials, sanitàries, educatives, àmbits de planificació urbanística... tot
superposat i res homogeni, per tant no podem presumir massa.”

La gent que critica el desconfinament per territoris, a banda de la
gelosia té algun altre argument? Ara les 3 demarcacions hem de ser
puntes de llança en polítiques de reactivació social i econòmica que
després s’aplicaran a la resta. #DesconfinamentResponsable”

XAVIER FORCADELL

ANDREU PRUNERA

CULTURA

El Km0 invisible. Salvar la cultura és salvar la nostra identitat
Fa dies que em volta pel cap. El confinament ens dona més temps per
fer moltes coses que abans no fèiem.
Temps per fer pastissos o pa, temps
per escoltar, o per enviar whatsapps,
per reflexionar o per madurar pensaments. Fins i tot temps per tenir
alguna paranoia. I també ens fa mes
sensibles en valorar allò que tenim
més a prop i que abans menysteníem. Curiosament ens hem adonat
que les coses que més apreciem són
les més barates, com passejar per la
platja o xarrar o fer una abraçada.
L’altre dia, per exemple, el meu fill
em preguntava si quan s’acabés la
crisi del coronavirus, continuaríem
jugant tant temps com ho fem ara.
El que us deia, fa dies que ho rumio
i avui ho vull compartir amb vosaltres. Parteix d’un convenciment que
sempre he tingut, però que ara s’ha
accentuat sensiblement, donades les
circumstàncies que estem vivint. Va
partir d’això i d’una associació d’idees arran de les interessants campanyes que s’estan portant a terme a
les Terres de l’Ebre que ens conviden a consumir productes de proxi-

mitat, de km0, per tal d’ajudar la
malmesa economia d’un sector del
territori, que malgrat gaudir d’una
qualitat extraordinària, sempre s’ha
vist perjudicat per les no sempre encertades dinàmiques dels mercats.
Tenim productes de notable qualitat que gràcies a aquestes campanyes s’han revaloritzat i han propiciat
un increment de la venda. Parlo de
sectors com l’agricultura, la pesca o
la ramaderia, però també d’altres
d’elaboració pròpia com la xocolata,
embotits o conserves que es fan a casa nostra. Consumir-ho ajuda els
productors locals i a sobre resulta
més sostenible des del punt de vista
mediambiental.
Però malauradament ens hem oblidat d’altres activitats, també de casa,
també de gran qualitat i gairebé
sempre maltractades i menystingudes, malgrat que generen llocs de
treball, els quals estan ara en un autèntic perill. Són productes intangibles, relacionats amb la cultura, l’espectacle i la festa.
Tenim músics, orquestres, grups de
teatre, mitjans de comunicació, can-

tants, lletristes, guionistes, humoristes ebrencs que fan una gran feina, de reconeguda qualitat, que estan patint i patiran la crisi econòmica, quan són autèntics generadors
de benestar social i de creixement
personal. Tenim autèntics professio-

“Tenim músics, orquestres,
grups de teatre, mitjans de
comunicació, cantants,
lletristes, guionistes,
humoristes ebrencs que fan
una gran feina...”
nals de gran nivell relacionats amb
el món de la cultura i l’espectacle,
com tècnics de so, promotors de festivals, dissenyadors gràfics, empreses d’envelats, escenaris o il·luminació, publicistes, que res tenen a envejar als dels altres territoris.
Tinc molt clar que, sense ser servei
essencial, és essencial per a la societat ebrenca. Salvar la cultura és salvar la nostra identitat, és fer-nos
forts com a territori, és enriquir-nos

com a poble i com a persones.
La llista de professionals del sector
cultural seria immensa, tan gran
com el seu nivell de creativitat, tan
gran com la greu crisi que travessen.
I per als més reticents als meus arguments, una reflexió. Reactivar la
cultura és també reactivar la nostra
economia. Només el sector de les
orquestres dona feina a 700 mil persones a tot l’Estat. No tinc dades a
les Terres de l’Ebre, però segur que
ens sorprendrien. Que ningú pensi
que no és el moment de salvar el
sector de la cultura esgrimint d’altres prioritats. Perque és ara la prioritat. La de donar preferència a la
gent de casa. A la cultura invisible
Km0. Des del teatre de carrer als
mitjans de comunicació, des dels
músics als humoristes, des dels escriptors o poetes als cantadors de jotes, des dels artistes als empresaris.
Per aquest motiu vull fer una crida a
tots els regidors de festes i de cultura de tots els pobles de l’Ebre, a tots
els ajuntaments i Institucions del
nostre territori perquè facin el màxim esforç a donar suport i feina a

Ramon Bel i Serrat
regidor de Festes de l’Ajuntament
d’Amposta

tots els agents del sector de la cultura, als creatius i als serveis d’infraestructura, perquè facin un esforç per
ajudar un sector cada cop més prestigiós a les Terres de l’Ebre, que se’n
pot anar en orris per culpa del maleit virus. Hem de fer compres del
km0 de la cultura transversal ebrenca. Institucions i societat. És el moment d’apostar per la gent de casa.
Si ara no és el moment de posar en
valor els nostres agents culturals no
ho serà mai. I ho dic amb tota la humilitat però també amb tota la fermesa del meu convenciment personal més profund. Jo per la meva
banda predicaré amb l’exemple.

ESPORT

Les Terres de l’Ebre són esport, tots som esport!
Un dels trets característics i diferenciadors del nostre territori és l’esport, i és que els ebrencs i les ebrenques som esportistes de mena! No
només perquè les Terres de l’Ebre
compten amb un paratge incomparable que permet practicar esport a
l’aire lliure i en diverses modalitats,
sinó perquè tenim el goig de comptar amb més de 600 clubs i entitats
esportives. Aquesta dada evidencia
la importància que té l’esport a les
nostres vides. De fet, m’atreviria a
dir, sense cap mena de dubte, que
duem l’esport a la sang.
Aquestes darreres setmanes, arran
de la crisi sanitària provocada per la
Covid-19, hem viscut dies intensos,
d’emocions desbordades. Hem comprovat com el personal sanitari d’arreu del territori i del país s’ha deixat la pell per nosaltres, alhora que
la resta de treballadors i treballado-

res dels serveis essencials s’han llevat cada matí per oferir-nos totes les
prestacions i les assistències primordials. També estan fent un gran
esforç totes aquelles persones que,
confinades, continuen treballant
des de casa, així com les qui, tot i
que no poden teletreballar, seguixen
les recomanacions i es queden a casa. Totes aquestes persones tenim
una cosa en comú: l’esport.
I per què, us preguntareu? Doncs
perquè, malgrat la situació excepcional que estem vivint, l’esport ens
uneix com a col·lectiu, com a societat. A causa d’aquesta pandèmia
mundial ens hem adonat, encara
més, de la importància de practicar
esport. Aquests dies hem vist com
els carrers dels nostres pobles i ciutats estaven buits, de la mateixa manera que totes les instal·lacions esportives del territori han quedat or-

fes d’aquell bullici constant. Allí on
hi havia grans i menuts practicant
esport i compartint experiències ara
només hi ha un silenci ensordidor.
Juntament amb aquestes instal·lacions esportives, no podem evitar
pensar en tots els clubs i entitats de
les Terres de l’Ebre. Aquestes més
de 600 organitzacions esportives
que promouen valors i actituds positives per a tots nosaltres i també
per als nostres fills i filles. Un dels
punts clau de l’esport és la perseverança i el sacrifici, i bona prova d’això són tots els responsables i membres d’aquestes entitats. Malgrat el
confinament han sabut continuar al
peu del canó i entrar a les nostres
llars, hem pogut descobrir com
molts dels ebrencs i de les ebrenques formen part, o han format part,
d’un club esportiu.
És en aquests moments que hem

d’agrair, ara més que mai, la tasca i
l’esforç que estan duent a terme totes aquestes entitats. Cal que fem
valer la feina feta de totes les persones que treballen incansablement
per donar-li vida a aquests clubs, els
quals ens aporten aquell dinamisme
i esperit associatiu com a país. Hem
de ser al seu costat encoratjant-los
perquè puguin continuar amb la
mateixa il·lusió que el primer dia,
perquè segueixin vetllant pels somnis dels nostres fills i filles, perquè
junts puguem continuar el camí
compartint coneixements, emocions i vivències.
Un club esportiu va molt més enllà
de la practica esportiva, i és que un
club esportiu el formen moltíssimes
persones que creuen fermament en
aquell projecte. Són també aquestes
mateixes persones les que ens fan
sentir part de la societat, les que ens

Cinta Espuny
representant territorial de l’Esport a
les Terres de l’Ebre

fan tenir aquell orgull de país. És
per això que, des d’aquí, volem
transmetre la labor que estem duent
a terme com a administració esportiva aquests dies. Treballem sense
descans i amb tots els mitjans dels
quals disposem per garantir la continuïtat de totes aquestes entitats,
compromesos en la importància d’aquestes organitzacions, conscients
de l’energia que desprenen. Esperem tornar al més alt de l’esgraó per
ser allò que millor som: esport!
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el comentari
Enric Algueró
periodista

Una reacció que em
sembla vergonyosa

E

sta setmana vaig llegir en
algunes publicacions especialitzades d’atletisme que
alguns i algunes dels millors
atletes catalans, s'han trobat
amb retrets, insults o queixes per
part de la gent que els veia pel
carrer a una hora que, per desconeixement, pensaven que no
els tocava sortir. Possiblement
moltes d’estes persones han estat
els primers que es van saltar el
confinament, com ha fet tanta i
tanta gent, sobretot a les grans
ciutats. Els nostres millors esportistes, o inclús la resta de federats en general, no han tingut
cap privilegi, contràriament als
d’altres països, en esta etapa tan
dura del confinament. Com han
pogut, alguns amb més mitjans
que altres, han entrenat als seus
domicilis, en un intent de mantenir al màxim possible el seu estat
de forma. Ara quan per fi poden tornar a entrenar, encara
que siga en solitari al carrer,
han de suportar l’actitud negativa d’uns quants, encara que
som molts els que estem al seu
costat per a fer-los costat, animar-los i valorar el seu esforç.

NÚMERO 930

L’esport torna per fi al carrer
El Ministeri de Sanitat permet als esportistes sortir a entrenar al carrer amb més privilegi per als d’alt nivell
Després de les instruccions del Ministeri de Sanitat en una ordre ministerial sobre les condicions en què el
món federat i professional podrà tornar a fer esport i activitat física, en
una fase inicial, des del 4 de maig,
els esportistes ebrencs han pogut tornar a sortir al carrer per a fer les sessions d’entrenament.

tot el dia”.
Els germas Prades també poden
sortir amb la bicicleta, Edu al seu domicili d’Andorra, i a Benja ja se’l pot
veure rodant per Alcanar i la seua
rodalia.
L’atleta galerenc Llorenç Sales també
entrena ja a l’aire lliure per Deltebre,
però ha estat bastant crític amb la
franja horària que tenen els esportistes en general per a entrenar: “La
franja vespertina no sembla del tot
apropiada. Fer esport a partir de les
21 hores, sopant tard, pot comportar dificultats per a agafar el son,
l’activitat s’ha de fer durant el dia,
la nit és per a descansar i dormir”.

■ Més opcions per als DAN

Els esportistes professionals i els
que el Consell Superior d’Esports
qualifica d’interès nacional, amb la
llicència o el certificat d’esportista
d’alt nivell (DAN), poden realitzar
entrenaments de forma individual, a
l’aire lliure, dins dels límits de província on residisquen, i sense limitació
de durada i d’horaris, encara que de
moment no ho podran fer en
instal·lacions esportives, que han de
romandre tancades. Podran accedir
a espais naturals com el mar, rius o
embassaments, i usar els instruments
esportius (raquetes, pilota, patins,
etc.) i l’equipament necessari. La distància de seguretat interpersonal serà
de dos metres, excepte en el cas de
l’ús de les bicicletes, patins o eines similars, que serà de deu metres.
Els esportistes que practiquen modalitats d’esport adaptat o paralímpiques podran entrenar-se amb l’acompanyament d’un altre esportista.
En este cas, les distàncies de seguretat es reduiran però caldrà que amb-

■ Mes restrinccions per a la resta

Llorenç Sales entrenant ja a l’aire lliure per Deltebre.
dós utilitzen mascareta Els entrenaments podran comptar amb la presència d’un entrenador, sempre que
mantinga les mesures de distanciament social i higiene.
Cada federació esportiva emetrà
l’acreditació al seu esportista, que
podrà ser la llicència o el certificat
d’esportista d’alt nivell (DAN).
En la modalitat de rem, al CN Amposta, Aina Cid, Núria Puig i Victòria
Cid han començat a entrenar a les
ordres de David Morales, que indica
el procediment utilitzat. “Només surten en embarcació individual. Arri-

ben en mascareta, es netegen les
mans, baixen el material i quan
estan al mig del riu es treuen la
mascareta”.
Josep Pla, tècnic del CR Tortosa, indica que començarà aviat a entrenar
a Dani Panisello, que torna a l’activitat després de recuperar-se d’una intervenció quirúrgica. Ismael Rifi també ja entrena a Banyoles.
El pilot de trial Adam Raga, al seu
domicili de Centelles, també pot sortir
per fi a entrenar: “tot més o menys
ha tornat a la normalitat, al ser esportista d’alt nivell puc entrenar ja

Els esportistes federats no integrats
en l’apartat de DAN podran entrenar
de forma individual, en espais a l’aire lliure, dos cops al dia (entre les 6 h
i les 10 h, i les 20 h i les 23 h) dins
del seu terme municipal sense entrenadors ni personal auxiliar, respectant la distància de seguretat interpersonal pertinent. Els entrenaments
no es podran fer en instal·lacions esportives, que han de romandre
tancades.
Els esportistes de clubs de lligues
professionals (Primera i Segona Divisió A de futbol, i lliga ACB de bàsquet) podran fer entrenaments bàsics, individual i individualitzat, en els
centres d’entrenament dels clubs.

La Confederació Europea de Rem confirma la
disputa dels diferents campionats continentals
La Confederació Europea de Rem
ha modificat el calendari de les competicions internacionals de l'any 2020,
que es van haver d'ajornar a causa de
la crisi sanitària per la pandèmia del
coronavirus.
L'Europeu absolut, previst inicialment per als pròxims dies 5, 6 i 7 de
juny, es disputaran entre el 9 i 11 d'octubre, a la ciutat polonesa de Poznan.
El sub-23 mantindrà la disputa en les
dates planificades originalment del 5 i
6 de setembre, en el mateix escenari
de la ciutat alemanya de Duisburg,
mentre que els júniors previstos per al
30 i 31 de maig es disputaran els dies
26 i 27 de setembre a Belgrad.

A les competicions hi haurà amb
tota seguretat representació ebrenca,
ja que a les últimes concentracions de
la selecció absoluta, van estar presents, al marge del dos sense timoner
de l'ampostina Aina Cid i la càntabra Virgínia Díaz, Ismael Rifi (CR Tortosa), Victòria Cid i Núria Puig (CN
Amposta), i en la sub-23, Àlex Pagà i
Paula Arqués (CN Amposta). Després de les últimes proves d'ergòmetre o per haver acudit de manera assídua a les últimes concentracions, incloent-hi l'última a finals del 2019 a
la Cartuja de Sevilla, també alguns
ebrencs compten amb opcions d’estar en la júnior.

■ El rem espanyol a l'expectativa

Després de la tornada a l'activitat
esportiva, la Federació tornarà a convocar tests selectius per a determinar
els esportistes que accediran a les concentracions previstes.
Els Europeus són les úniques competicions que es mantenen del calendari
internacional del 2020, després de la
cancel·lació de les Copes del Món,
Mundials sub-23 i juvenil, i l'ajornament fins al 2021 dels Jocs Olímpics
de Tòquio. També es va cancel·lar la
Copa de la Joventut, que s'havia de
disputar a la ciutat austríaca de Linz, el
mateix escenari que es manté per a
l'edició del 2021.

Aina Cid i Ismael Rifi podran competir a Poznan.
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Handbol

Toni Gerona amb l’objectiu complit amb el Chartres
Toni Gerona ha aconseguit l’objectiu de la permanència amb el Chartres Metropole Handball, equip que
debutava esta temporada després
del seu ascens a la ‘Lidl Starligue,
màxima categoria de l’handbol francès masculí.
El tècnic tortosí, que esta mateixa
temporada s’havia desvinculat de la
selecció absoluta de Tunísia, va arribar al club francès el passat estiu per
a assumir la responsabilitat de
l’equip.
A causa de la crisi provocada per
la pandèmia de coronavirus, el comitè directiu de la Lliga Nacional d’Handbol de França va decidir donar
per conclosa la competició a falta de
vuit jornades.
El Paris-Saint Germain s’ha coronat campió per sisena vegada consecutiva, ja que ha dominat amb autoritat durant els primers dos terços de
la temporada. El club parisenc encara invicte tenia sis punts per davant
del segon classificat, Nantes
Amb la lliga finalitzada, el PSG està directament qualificat per a la propera Lliga de Campions. Els seus perseguidors Nantes, Nimes, Montpeller
i Tolosa estan qualificats per a la Lliga Europea (C2, ex-Copa EHF) i el
Nantes hauria de poder obtenir una
invitació a C1.

No hi haurà descensos, i amb els
dos ascensos estipulats, es produirà
l’ampliació de l’elit de catorze a setze clubs, programada per 20212022. Com era d’esperar, els dos ascendits són Cesson-Rennes i Llemotges, els que van estar en les dos primeres posicions de la Proligue abans
de la fi de la competència.
El Chartres Metropole ha finalitzat
en desena posició, amb un balanç de
sis victòries, dos empats i deu derrotes, sempre en posicions fora de descens, que en el moment de la suspensió ocupaven el Creteil i Temblay.
■ En línia ascendent

Toni Gerona acaba bastant satisfet
del rendiment de l’equip “s’ha aconseguit la permanència, el nostre
principal objectiu, i mai hem estat
en plaça de descens, i llàstima de
l’ensopegada de l’últim partit davant el Créteil, que ens va privar
d’acabar setens. Després de Nadal
es van notar els quatre mesos que
portàvem treballant i l’equip va estar en una clara línia ascendent,
com ja esperava, ja que en principi
era el meu primer any com a responsable de la plantilla, on també
es van produir bastantes noves incorporacions”.
No obstant, el tècnic tortosí lamen-

ta el final de l’activitat “especialment
perquè havíem arribat a les semifinals de la Copa, després d’eliminar
a la seua pista contra pronòstic al
Pays d’Aix UC, equip amb el tercer
millor pressupost de la lliga. Ens havíem d’enfrontar al Nantes a la
seua pista, segon classificat de la lliga, i l’eliminatòria havia despertat
molta expectació a la ciutat, ja que
mai en la seua història l’equip havia
arribat tan lluny en esta competició”. En l’altra semifinal s’enfronta-

Motor

ven el Montpeller i Paris Saint
Germain.
Es pren amb resignació el confinament, i espera que tot es solucione.
Les seues activitats d’estiu, sobretot
els campus on solia intervenir
incloent-hi el de Tortosa que porta el
seu nom, són encara tota una incògnita “Serà sens dubte un estiu diferent per a tothom, ja hem parlat si
podem fer les vacances, estarem exclusivament a Catalunya, i més a
prop de la família. El tema dels cur-

sos i campus està molt complicat, ja
que veig difícil que puga reunir un
grup nombrós de persones, aquí a
França fins i tot es parla de començar més tard la lliga. No crec, per
tant, que puga haver-hi molta activitat a l’estiu”.
Més clar té el seu futur com a tècnic “quan va acabar la final d’Àfrica, on vam perdre amb Tunísia la final davant Egipte, ja portàvem setmanes parlant amb el Chartes de la
nostra continuïtat, i si no hi ha cap
imprevist d’última hora, vaig signar
la renovació i seguiré dirigint l’equip
la temporada que ve”, una campanya que es presenta plena d’incògnites “ara ja estem començant a planificar la temporada, preparant els diferents escenaris que ens podem
trobar a la pretemporada, tant si
comencem a competir a finals d’agost, a primers d’octubre, o fins i tot
a primers de gener del 2021, que
seria la pitjor de les opcions, però
també s’ha especulat amb esta possibilitat si no podem competir en pavellons amb públic fins a principis
de l’any vinent. Estem treballant en
això i amb moltes ganes i fins i tot
impaciència per a tornar a l’activitat, però conscients que l’important
és la salut i que tot torne a la normalitat al més aviat possible”.

Bàsquet

El circuit de Calafat obre portes

Sergi Farré continuarà una
temporada més al Rapitenc

Torna l’activitat amb les tandes d’entrenament previstes els dies 16 i 17 de maig
Després del període d’inactivitat a
causa del coronavirus, el mític circuit
de Calafat de l’Ametlla de Mar torna
a l’activitat oferint, com sol fer durant
tot l’any, als pilots, aficionats i
amants del motor la possibilitat de
rodar en un traçat especialment
dissenyat per a millorar, amb 16 revolts i 3,25 quilòmetres de pista per
a treballar fort i prémer l’accelerador, amb tandes també organitzades
pels responsables del circuit.
A més, els usuaris podran gaudir
en el retorn al circuit d’algunes novetats, amb les millores que s’han introduït en dos punts, que augmentaran la seguretat dels pilots. Concretament han estat al revolt del Vidre,
amb la retirada de 30-40 metres de
guarda-rail guanyant escapatòria,
ampliació del bressol de grava, canvi de proteccions i col·locació de
Conveyor Belt.
A la parabòlica s’ha procedit a la
retirada de la barrera de forma de
revolt proper a la pista en una zona

d’escapatòria. Això permet augmentar la distància d’esta escapatòria
fins a arribar a les proteccions. A
més, s’ha realitzat un augment de
bressol de grava i major distància
de proteccions.

Les primeres tandes estan previstes per als dies 16 i 17 de maig. El
dissabte es realitzaran les de motos
de les 14 a les 18 hores, i
diumenge torn per als cotxes de
Fórmula GT.

Mentre espera la confirmació oficial de l’ascens de categoria del sènior masculí, en ocupar el primer
lloc del grup II de la Territorial, quan
es va donar per finalitzada la competició a causa del coronavirus, la
junta directiva del CB Rapitenc ha
anunciat la continuïtat del tècnic Sergi Farrés, que dirigia a més del sènior masculí, també el conjunt júnior.
Sergi Farré es va formar com a ju-

gador de bàsquet al prestigiós club
del SESE de Barcelona, on va iniciar
la seua carrera esportiva, i també
va començar la seua trajectòria com
a entrenador, seguint a continuació
vinculat amb el Collblanc, Premià,
Sarrià, Tàrrega, Balaguer, Malgrat,
Blanes, Cantaires Bàsquet Tortosa,
TGN Bàsquet de Tarragona, i CB
Constantí, abans d’arribar al CB
Rapitenc.
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Futbol territorial
+ notícies
Quarta Catalana ■

El CD Tortosa i el CF
Camarles volen tornar
a tenir equip filial
La finalització prematura de les
competicions ha provocat que la
major part dels clubs hagin iniciat
ja la planificació de la nova temporada. A banda dels habituals
moviments de jugadors i tècnics,
són diversos els clubs que es plantegen moviments per ampliar el
nombre d’equips per a la pròxima
temporada, principalment amb la
creació d’un equip filial per competir a la Quarta Catalana. Qui
treballa fort per poder recuperarlo és el CD Tortosa, que 36 anys
després podria tornar a tenir un
equip B. Des del club tortosí es vol
recuperar a l’equip filial per donar
sortida als jugadors que acaben
de juvenil i que no poden fer el
salt directament al primer equip.
També el CF Camarles està valorant la idea de recuperar el filial
dos temporades després, els blaugrana volen sumar un nou equip a
la seua estructura esportiva.

Les competicions de futbol podrien iniciar-se
a l’octubre i amb partits a porta tancada
La FCF podria estar plantejant-se aquesta possibilitat, pendent de l’evolució del virus i de les indicacions sanitàries
Endarrerir l’inici de la competició
fins a l’octubre i que els primers partits hagen de disputar-se a porta tancada i sense públic, amb esta hipòtesi estaria treballant la Federació
Catalana de Futbol per a planificar
la nova temporada 2020/2021.
Bé és cert que l’evolució de la Covid-19 és imprevisible i cal esperar a
les indicacions de les autoritats sanitàries i institucions per a poder prendre decisions en ferm que puguen
confirmar-me; tot i això, la previsió
actual amb la qual podria estar treballant la FCF a dia d’avui és la de
veure’s obligada a endarrerir l’inici
de la competició per la impossibilitat
de poder disputar-se esports d’equip,
i que els primers partits del pròxim
campionat hagen de jugar-se a porta
tancada fins que s’autoritze a l’obertura dels recintes esportius, una decisió que podria arribar entre l’última
quinzena d’octubre i el mes de novembre si es van complint les

Les competicions podrien endarrerir-se gairebé un mes. MARC LLADÓ
previsions.
Malgrat la incertesa que genera
l’actual situació, un cop es conega el
desenllaç final de la temporada
2019/2020 cap a finals d’este mes
de maig, l’estament federatiu haurà
de començar a treballar en la confecció d’un pla de competició i un calen-

dari de dates que s’ajuste a la realitat
del moment. Per a poder fer-ho s’estan escoltant recomanacions d’autoritats sanitàries i institucions, que recomanen els terminis que cal respectar
per a reprendre l’activitat esportiva
col·lectiva amb les majors garanties
possibles.

Si finalment acaba confirmant-se
que l’inici del nou campionat ha
d’endarrerir-se, els equips podrien
veure com el calendari de competició obliga a un final de campionat
més enllà de l’habitual al mes de
maig o bé a haver de suprimir algunes de les jornades festives que habitualment fixa la FCF per a donar
descans i refresc als jugadors i per a
aprofitar les aturades per a la recuperació de partits que hagen hagut
d’ajornar-se.
La mesura també afectarà econòmicament amb la gairebé ja segura
mesura d’haver de disputar les primeres jornades del campionat sense
públic als estadis, una mesura que
és respectada entenent la gravetat
de l’actual situació però que de reüll
es mira amb preocupació per la falta d’ingressos que això pot generar.
D’entrada s’estima que esta mesura
només haja d’aplicar-se en les primeres jornades.

Primera i Segona Catalana

Jordi Font i Kiki no segueixen com a tècncis de l’Ascó i el
Camarles, mentre que Ramón Sancho renova amb la Rapitenca
La baixa de Font i Kiki, i la renovació de Sancho se sumen a la ja anunciada no continuïtat de Xavi Cid com a tècnic del CF Amposta
Poques setmanes després que la
Federació Catalana de Futbol comuniqués oficialment que donava
per finalitzades totes les competicions de futbol per a la temporada
2019/2020, els equips de les Terres de l’Ebre ja han posat fil a l’agulla per a preparar la temporada
2020/2021, malgrat que en alguns
casos no es coneix encara ni a quina categoria hauran de competir el
pròxim curs alguns equips implicats
en posicions d’ascens, promoció o
descens.
La setmana passada es confirmava, com ja vam anunciar, que Xavi
Cid no seguirà dirigint el CF Amposta la pròxima temporada.
Ha caigut un nou tècnic a les
banquetes ebrenques, es tracta de
Jordi Font. El jove tècnic, que va
fer-se càrrec del conjunt de la Ribera d’Ebre el curs passat no ha arribat a un acord de renovació amb la
junta directiva malgrat que les dos
parts tenien bona predisposició per
a arribar a un acord i ampliar la

seua vinculació després d’una temporada on s’ha assolit l’objectiu
principal de la permanència, i s’ha
completat una molt bona primera
volta del campionat en la qual l’equip va estar situat sempre a la zona més alta de la classificació i
mantenint bones sensacions durant
una segona volta que no va ser tan
positiva quant a resultats.
Font va agafar les regnes d’un
equip totalment desestructurat després del descens de 3a Divisió i de
la marxa de gairebé tot l’equip de
la temporada anterior, amb treball i
molt d’esforç i sacrifici es va aconseguir confeccionar un equip equilibrat per a competir amb garanties
a la Primera Catalana. L’experiència ha estat positiva i així també ho
ha valorat la junta directiva, que en
el comunicat on feia oficial la no renovació del tècnic, manifestava
“l’enorme agraïment” cap a ell i el
seu cos tècnic, destacant que estos
es van trobar “un club minvat, amb
un equip descendit i en poques

Jordi Font no seguirà dirigint l’Ascó la pròxima temporada. CEDIDA
possibilitats de competir”.
A les baixes de tècnics a les banquetes de les Terres de l’Ebre cal
afegir també la de Kiki Torres, fins
a aquesta temporada entrenador
del Camarles durant les dos últimes
campanyes. Kiki, que va arribar
procedent del Torreforta, va agafar
el relleu de Xavi Cid al club blau-

grana, que està treballant per concretar el nom del nou tècnic per a
la temporada 2020/2021.
D’altra banda, la UE Rapitenca
ha confirmat també que seguirà
comptant amb Ramon Sancho per
a dirigir l’equip la pròxima temporada. Malgrat no conèixer amb
certesa a quina categoria haurà

de competir el conjunt del Montsià
la pròxima temporada, la junta directiva encapçalada per Hernán
Subirats ja s’ha posat a treballar
en la planificació de la nova temporada i d’entrada ha anunciat la
renovació d’un dels pilars bàsics
del projecte, el tècnic de l’equip,
que s’ha guanyat a pols la renovació, ha aconseguit tancar l’atípica
temporada en segona posició amb
46 punts, quatre menys que el
Gandesa, que a falta de dotze jornades per al final de la competició
ocupava el primer lloc a la taula.
Tot i que Sancho seguirà al capdavant de l’equip, el fins ara segon
entrenador Josep Subirats ‘Subi’
no l’acompanyarà en la seua segona temporada com a tècnic del
primer equip de la Rapitenca. Subi
va anunciar, després de comunicar-ho a la junta directiva, que
considerava que calia fer un pas al
costat i deixar el projecte que va
portar-lo de nou al club de la seua
ciutat.
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Entrevista

Jordi Rovira, director de l’acadèmia del FCB a Lusaka,
viu la Covid-19 autoconfinat a Zàmbia
Des del 18 de març hi ha restriccions al país africà, tot i que per recomanació del FC Barcelona Rovira ha decidit autoconfinar-se
Jordi Rovira (Bítem, 1989) és des
de fa dos temporades el director general de l’acadèmia del FC Barcelona a Zàmbia. Des del país africà li
ha tocat viure la crisi del coronavirus,
que va esclatar a Europa abans que
el virus es conegués a l’Àfrica. Les
restriccions per a poder viatjar i la dificultat per a poder trobar vols per a
tornar a Catalunya han fet que Rovira, juntament amb la seua parella,
hagen hagut de viure la crisi de la
Covid-19 des de Zàmbia, on el dia
18 de març van començar les primeres restriccions.
Malgrat que fins ara no s’han aplicat restriccions per a poder sortir de
casa, Rovira explica que tant ell com
la seua parella han decidit autoconfinar-se seguint les indicacions del FC
Barcelona i l’ambaixada espanyola
a Zàmbia.
Ell mateix explica que “el dia 18
de març, amb els primers casos de
coronavirus a Zàmbia, van començar a aplicar-se les primeres restriccions, el tancament de restaurants,
escoles i acadèmies com la nostra.
Fins ara no s’han aplicat restriccions
per a poder sortir al carrer i únicament hi ha l’obligació d’utilitzar
mascareta i guants en comerços i

Jordi Rovira, amb la seua parellla, amb tres jóvens de Zàmbia. CEDIDA
supermercats; tot i això, la meua
dona i jo hem decidit autoconfinarnos a casa seguint indicacions del
club i l’ambaixada d’Espanya a
Zàmbia i només sortim de casa per
a anar a fer compres i per a fer esport i caminar pels voltants de la casa on vivim”. Al país africà hi ha poc
més d’un centenar de casos confirmats i dimecres al vespre només s’havien registrat tres morts per Covid-

19, tot i això, com el mateix Rovira
explica, “la situació sanitària aquí
no és la mateixa que a Europa o a
Espanya, no hi ha tants recursos
mèdics, hospitalaris ni de laboratoris i per això és més complicat poder fer un recompte exacte del nombre de casos, per aquest motiu vam
decidir ampliar nosaltres mateixos
les mesures de prevenció.”
El dia a dia habitual del de Bítem

va veure’s ràpidament afectat per les
restriccions imposades pel govern de
Zàmbia, que entre d’altres va decidir
tancar l’activitat de l’acadèmia del
FCB a Lusaka per a evitar tot tipus de
reunió amb més de 50 persones. Rovira seguix el seu dia a dia “treballant a distància des de casa i formant-me amb cursos de formació
del club, tot i això, l’activitat a la
nostra escola està pràcticament atu-

+ notícies

Futbol social

Tortosa no podrà acollir enguany la Setmana
Barça Jugadors, que s’ajorna fins al juny del 2021
L’Agrupació de Jugadors del FC
Barcelona i l’Ajuntament de Tortosa
han decidit cancel·lar la Setmana Barça Jugadors prevista per a la setmana
del 8 al 14 de juny d’este any 2020 a
la capital del Baix Ebre i l’han posposat per al mes de juny de l’any
que ve.
D’una banda, el programa de la
Setmana Barça Jugadors inclou una
sèrie d’activitats que difícilment es podrien celebrar amb les condicions
previsibles de restriccions socials que
encara es preveu que hi haurà al mes
de juny. De l’altra, la decisió es pren
per a garantir la salut dels membres

rada. A altres escoles tenen la possibilitat de fer exercicis, activitats, xarrades o reptes a través de vídeos o
videoconferències, però aquí el sistema de comunicació més utilitzat és
l’SMS i això fa inviable que puguem
mantindre una mínima activitat tot i
les restriccions.”
Les restriccions que van aplicar-se
amb l’inici de la crisi sanitària a Espanya i el tancament de les fronteres
han evitat que Jordi Rovira puga passar el difícil moment actual a les
Terres de l’Ebre juntament amb la
seua família. Malgrat tot, Jordi manté
el contacte permanent amb la família
i els amics amb l’esperança que
“prompte sortirà una vacuna i podrà acabar este malson, podrem
treballar i tornar a visitar les nostres
famílies i tirar endavant, cal ser positius i tenir esta esperança”.
Sobre el futur immediat, Rovira,
que acaba contracte el pròxim 30 de
juny, ha manifestat la voluntat de “seguir com a mínim un any més a Lusaka amb el projecte, per part del
club també hi ha bona predisposició
però amb tot el tema del virus caldrà veure com evoluciona tot. Confio que tot se solucione i siga possible seguir treballant aquí”.

de l’Agrupació.
La Setmana Barça Jugadors té l’objectiu de contribuir a la difusió dels
valors blaugrana a través d’una sèrie
d’activitats gratuïtes com xarrades, tallers i conferències protagonitzades
per exjugadors i exjugadores blaugrana. En esta edició, estava previst
culminar-la amb la Trobada anual
d’exjugadors del Club, el dia 13 de
juny, on coincidint amb els 50 anys
de la fundació del Barça Atlètic,
s’hauria fet un homenatge als integrants de la primera plantilla del filial
blaugrana, la de la temporada 19701971.

Imatge de l’acte de presentació de la Setmana Barça Jugadors a Tortosa

FUTBOL BASE ■

Sergi Segura dixa la
coordinació del futbol
base del Remolins-Bítem
Sergi Segura, coordinador del futbol base de la UE Remolins-Bítem durant les últimes 18 temporades i també directiu d’esta entitat, ha anunciat
esta setmana que dixarà la tasca de
coordinador del futbol base una vegada acabe oficialment la temporada el
pròxim 30 de juny. Segura ha estat
una peça clau en l’evolució esportiva
del club de Bítem, encetant projectes
com el del futbol femení o el Campus
d’estiu Pepe Roig. Promotor de moltes
de les activitats que s’han dut a terme,
Segura dixa el càrrec esperant poder
trobar un relleu per a seguir amb el
projecte.
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+ breus
TRIAL ■

Ajornades dos proves més
del mundial a l’aire lliuire
El Campionat del Món de Trial a
l’aire lliure, amb participació del
pilot ulldeconenc Adam Raga, experimentarà de nou modificacions
en el seu calendari a causa del coronavirus, amb l’ajornament de les
proves previstes originalment per
als dies 4 i 5 de juliol a Tolmezzo
(Itàlia) i 10 a 12 de juliol a Tong
(Gran Bretanya).
Este ajornament s’unix al de les
tres primeres cites del Mundial, el
TrialGP de la República Txeca (23 i
24 de maig), el Japó (6 i 7 de
juny) i Andorra (20 i 21 de juny);
per tant, si tot seguix segons el previst, el Mundial de trial s’iniciarà
amb el TrialGP de França els dies
29 i 30 d’agost, a la localitat de
Cahors. El TrialGP d’Espanya manté la data prevista per al 6 de setembre a Pobladura de les
Regueras (Lleó).
Per tant, el Mundial arribaria a
mitjans de setembre amb cinc proves pendents. Les previstes a Europa serien més fàcils de reubicar en
el calendari, però la del Japó, a
causa dels costos i anticipació que
comporta seria molt més complicada i podria finalment ser cancel·lada, circumstància que també es
podria produir en alguna de les altres proves.
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Hoquei patins

El Noia Freixenet de Xavi Costa acaba tercer
La Federació Espanyola de Patinatge ha donat la temporada de les
competicions estatals d’hoquei patins
per finalitzada, a causa de l’estat d’alarma per coronavirus.
En l’OK Lliga Masculina, la seua
màxima categoria, ha donat com a
campió el FC Barcelona, líder en el
moment de l’aturada amb 72 punts i
només una derrota, seguit pel Deportivo Liceo de La Corunya amb 61, i en
tercera posició el CE Noia Freixenet
amb el qual juga l’ampostí Xavi Costa, amb 49. No baixarà cap equip de
categoria, i en la propera campanya
la competició serà de 16 equips, en
afegir-se el CH Mataró i CH Vendrell,
primers dels seus grups de l’OK Lliga
Plata.
Esta tercera plaça permetrà de nou
al CE Noia Freixenet disputar la Lliga
Europea, màxima competició continental, que en esta temporada encara
estava competint, fins a ocupar el segon lloc del grup B amb 10 punts, i
moltes opcions de classificar-se per
als quarts de final, objectiu que havia
aconseguit el líder Porto amb 12, i
per davant dels italians de l’HRC
Monza amb 7, i el RC Biasca de Suïssa, sense puntuar.
La Copa del Rei es disputarà els
dies 17, 18, 19 i 20 de setembre, i en
la primera ronda el CE Noia Freixenet tindrà com a rival el CH Caldes

El jugador ampostí del CE Noia Freixenet, Xavi Costa.
Reclam Làser.
■ Contracte en vigor

Després del bon rendiment ofert
per l’equip durant els mesos de
competició de la temporada
2019/20, la junta directiva del CE
Noia Freixenet ha volgut mantenir el
bloc de la plantilla
En el cas del jugador ampostí, va
renovar per dos temporades el passat
mes de maig del 2019. Esta temporada ha disputat 21 partits de lliga, en

què ha marcat 19 gols, mentre que
en competició europea ha jugat els
quatre partits i ha marcat un gol.
■ Brillant trajectòria

El jugador format al planter del
CHP Amposta i categories inferiors
del CH Vila-seca, complirà 34 anys
el mes de juliol, i va arribar al Noia
Freixenet l’estiu passat després d’estar dos temporades al conjunt italià
del Viareggio. Va debutar al primer
equip del CH Vila-seca la tempora-

da 2002/03 a Primera Nacional,
amb qui va assolir l’ascens a l’Ok Lliga, fins a disputar tres anys la màxima competició estatal .
La temporada 2006/07 va incorporar-se al Lleida Llista Blava i, un
any més tard, al CP Tenerife. Durant
les quatre temporades que va jugar
a les illes Canàries, va guanyar una
Copa de la CERS (2007/08) i un
subcampionat de la Copa Continental (2008/09). L’any 2011 va fitxar
pel Vendrell i la temporada
(2012/13), va guanyar la Copa del
Rei, sent-ne l’MVP, i també va aixecar la Copa de la CERS. Al Reus Deportiu va quedar subcampió de la
Supercopa d’Espanya (2013/14) i
subcampió de la CERS (2014/15).
Abans de fitxar pel Viareggio va
jugar una temporada amb el Barça
(2015/16), amb qui va guanyar la
Copa del Rei, l’Ok Lliga, Copa Continental i Supercopa d’Espanya.
El seu excel·lent palmarès es complementa amb la participació amb
la selecció espanyola. L’any 2014,
a Alcobendas, va ser subcampió
d’Europa. El 2008, amb la sub-23,
subcampió de la Taça Latina de
Coimbra; i, tres anys abans,
amb la sub-19,subcampió d’Europa
a Santander. L’any 2002 va proclamar-se campió d’Europa sub-16 a
França.

TWIRLING ■

Èxit del Torneig Virtual
del Club l’Ametlla de Mar
Més de 300 atletes pertanyents
a una cinquantena de clubs de 14
diferents països d’Europa, Àsia i
Amèric, van prendre part el passat cap de setmana en el primer
Torneig Virtual de twirling, organitzat pel Club Twirling l’Ametlla
de Mar, iniciativa que va representat tot un èxit, sobretot per l’acollida que va tindre per part de
molts clubs i esportistes a escala
internacional.
La competició virtual disputada
els dies 2 i 3 de maig, es va crear
a causa de la situació de confinament provocada pel coronavirus,
amb la suspensió de les proves incloses en el calendari de twirling
del 2020 tant estatals com internacionals, i va constar de nou hores
de twirling dividides en tres seccions: dissabte matí, dissabte tarda i diumenge matí, amb diverses
actuacions d’esportistes de França, Itàlia, Holanda, Suïssa, Suècia,
Eslovènia, Croàcia, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, els Estats Units,
Filipines, Japó i Espanya, i lògicament també va incloure la participació d’alguns esportistes del club
organitzador i d’altres representants de les Terres de l’Ebre.

Escacs

Escacs

Activa promoció per als jóvens
en l’etapa del confinament
L’IES Dertosa i els col·legis El
Temple, Ferreries i Cinta Curto, organitzen amb la col·laboració del
Club d’Escacs Tortosa que oferix
suport tècnic i assessorament el 1r
Torneig En Línia d’Escacs, que
consta de tres grups, Dertosa, Temple i Ferreries-Cinta Curto, amb un
total de 35 participants, que disputen partides en línia, al ritme de 30
minuts per jugador, durant tot el
mes de maig.
Al mateix temps es disputa el 1r
Social Infantil, de l’escola del Club
Escacs Tortosa, que va començar el
passat 17 d’abril i finalitzarà el 29
de maig. S’ha disputat ja la quarta
ronda, amb participació de 20 jugadors amb edats que van des dels
5 als 16 anys, dividits en tres grups
per edats i nivells.
El sistema de joc és tipus lliga. Els
jugadors s’enfronten cada divendres, acordant l’hora a la qual volen jugar i ho fan amb el tauler físic
davant, i comunicant les jugades a

través d’Internet. Els jugadors han
d’apuntar les jugades en una plantilla igual com si fos presencial.
Després al llarg de la setmana s’analitzen les partides amb monitors
voluntaris del club per a tractar de
millorar el joc.
Al mateix temps alguns jóvens
jugadors ebrencs han participat en
el Campionat de Catalunya per
edats, finalitzat, i també hi ha participació en els Torneigs d’Escacs a
l’Escola.
A més el CE Amposta, Peó Vuit i
CE Tortosa, han participat en el
Torneig del Confinament, organitzat pel CE Montmeló, amb nombrosa participació de clubs
catalans.
També el CE Amposta ha estat
l’únic representant ebrenc, competint amb tres equips, en el Campionat de Catalunya d’Escacs en línia
per clubs, que s’ha disputat en tres
caps de setmana del 18 d’abril al 3
de maig, amb triomf del CE Mollet.

Xavier Mompel del CE Tortosa, present
en un torneig internacional en línia

El jugador del Club Escacs Tortosa de categoria sub-10 Xavier Mompel
competirà en l’Online Chess Championship, que organitza l’European Chess
Uniñon, en la qual estan inscrits més de 700 jóvens jugadors de 8 a 14
d’edat, pertanyents a 44 diferents països europeus.
Mompel serà un dels 8 jugadors de nacionalitat espanyola, integrants del
grup A, amb un total de 150 jugadors, en què competiran els que tenen en el
rànquing entre 1.000 i 1.400 punts ELO. La disputa serà els dies 16 i 17 de
maig, amb el sistema de joc suís, i un calendari que consta la primera jornada de competició amb una etapa de qualificació, amb un mínim de 7 rondes, i la segona de 8. Els semifinalistes jugaran en un torneig amb control de
temps: 10 min + 2 segons d’increment de bonificació i sistema d’aparellament: Algorisme FIDE Swiss / Chess.com.
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Motociclisme

Han estat cancel·lats els grans premis dels Països Baixos, Alemanya i Finlàndia
El pilot jesusenc Jeremy Alcoba
haurà d’esperar més per a tornar
a la competició del Mundial de
Moto-3, després de la confirmació
de l’ajornament, a causa del coronavirus, del Gran Premi d’Alemanya (21 de juny), Holanda (28 de
juny) i Red Bull de Finlàndia (12 de
juliol).
Són les tres primeres proves cancel·lades, i que ja no entraran en
el calendari del 2020, a més de
Qatar en Moto GP. Actualment la
primera data hàbil del calendari
per a reprendre el Mundial se situa
ja el 9 d’agost amb el GP de Brno
a la República Txeca.

Contínues modificacions

Són les tres primeres proves cancel·lades i que ja no entraran en el
calendari del 2020, a més de Qatar en Moto GP, mentre que Jerez
(Espanya), Le Mans (França),
Mugello (Itàlia) i Catalunya mantenen l’estat d’ajornats. El Mundial de
MotoGP, Moto 2 i Moto 3 és dels
campionats més afectats per la pandèmia. En menys de dos setmanes
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es van produir molts canvis, el GP
de Qatar només el van poder disputar les categories de Moto2 i de Moto3, i es van ajornar els de Tailàndia, que es disputaran el 4 d’octubre, Les Amèriques (22 de novembre). Els van seguir els de Jerez, Le
Mans, Mugello i Montmeló, també
posposats i sense data definida.
En principi tot apunta que depenent de com evolucione el coronavirus, la competició tornaria a la no-

Curses per muntanya

Sheila Avilés del CEM La Cameta Coixa
no podrà revalidar enguany el Mundial

vena cursa del calendari amb la
prova de Brno.
Dorna està intentant fer un protocol, per a veure com podrien ser
les curses sense espectadors i amb
un nombre limitat de persones que
treballen al pàdoc, i tampoc es
descarta la possibilitat de tenir diverses curses al mateix circuit no
durant el mateix cap de setmana
de cursa, sinó fer dos caps de setmana consecutius al mateix circuit.

La trobada dels 100 Cims
d’Alcanar es farà al novembre

La 12a Trobada dels 100 Cims
tampoc s’escapa d’esta crisi sanitària i es veu obligada a ajornar-se. La
trobada s’havia de celebrar el 31 de
maig, a càrrec de l’Agrupació Excursionista d’Alcanar, però després
d’estudiar la situació, el Comitè dels
100 Cims i l’entitat organitzadora
han decidit ajornar la trobada fins al
29 de novembre, i mantenir el format dels anys anteriors. El programa
d’actes es farà públic a la tardor.
Cal destacar que l’any passat es va
assolir el nombre més alt de persones
que van superar els 100 Cims, però

enguany, la nota més destacada és el
nombre de federats; així a la trobada, seran 97 els qui rebran el reconeixement. A més, hi haurà 35 federats que han assolit el 2×100 Cims i
3 que han superat el 3×100 Cims.
En relació amb els concursos convocats, el dia 26 d’abril es va acabar
el termini oficial de presentació de
fotografies i el dia 3 de maig el termini del concurs literari, però els organitzadors han decidit que, una vegada s’acabe definitivament el confinament, farà una pròrroga dels
terminis.

Natació

Sense Travessia del Renaixement
La Travessia d’Amposta i del Port del Fangar encara mantenen la seua celebració

L’organització del Buff Mountain Festival conjuntament amb la ISF (International Skyrunning Federation) han decidit ajornar la celebració del Mundial de curses per muntanya que s’havia de disputar a la Vall de Boí del 9
al 12 de juliol, a causa de la Covid-19 i ha decidit posposar al mes de juliol del 2021 els Campionats del Món de SkyRunning, que s’haurien d’haver celebrat al costat de l’BUFF Mountain Festival. D’aquesta manera els títols de Campió de Món es posaran en joc el proper estiu, en el mateix format que estava previst per a aquest 2020. La decisió ha estat consensuada
amb la International SkyRunning Federation (ISF) i la Federació Espanyola
d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), per a començar a treballar
per als Campionats del Món 2021.
Este any, per tant, no se celebrarà el Mundial de l’especialitat i Catalunya es mantindrà com a seu el pròxim any. En l’última edició de la cursa
Oriol Cardona (Ski Club Camprodon) i Sheila Avilés (CEM La Cameta
Coixa) es van emportar la victòria.

Davant les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia originada pel coronavirus, el
Club Natació Tortosa, d’acord amb
els organismes reguladors, ha decidit cancel·lar la dinovena edició de
la Travessia del Renaixement, prova puntuable per al Circuit Català
de Travessies de la Federació Catalana de Natació. La tradicional
prova d’aigües obertes, de 12,522
quilòmetres de recorregut, amb
sortida de l’embarcador de Xerta i
arribada a Tortosa, tenia prevista
que es disputés el dissabte 18 de
juliol. Per tant, esta dinovena edició
no se celebrarà fins a l’any 2021.
De moment no hi ha novetats amb
relació a altres proves d’aigües obertes de gran tradició a les Terres de
l’Ebre, com la 22a Travessia d’Amposta nedant l’Ebre-V Memorial Manel Ayxendri, amb un recorregut curt
de 500 metres i llarg de 2.000, prevista al calendari per al 2 d’agost, i
la 46a Travessia nedant al Port del
Fangar, organitzada pel Club Nàutic
Ampolla, amb un recorregut de
3.335 metres, que s’hauria de dispu-

Imatge d’una de les edicions de la Travessia del Renaixement.
tar el 15 d’agost.
La Federació Catalana de Natació està pendent de les recomanacions de la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física de la
Generalitat, des que el passat 12
de març va aturar totes les competicions programades, i estudia l’actualització del calendari de cada
disciplina esportiva.
Este mes de maig estaven pro-

gramades el 30 de maig la Copa
Catalana infantil, el dia següent la
Copa Catalana de Base aleví, en el
mes de juny, el dia 19 el Campionat de Catalunya d’Aigües Obertes, el 29 la Final de Relleus, i del
26 al 28 el Campionat de Catalunya aleví d’estiu. Ja en el mes de juliol, també estan previstos els Campionats de Catalunya, infantil del 3
al 5, i junior del 10 al 12.
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Els festivals d’estiu no renuncien a la
cultura, malgrat la crisi del coronavirus
El festival de cinema mónFILMAT, les Jornades Musicals de l'Ermita d'Ulldecona i el festival Eufònic es reinventen per adaptar-se a la crisi
Terres de l’Ebre Oriol Gracià

“Per a poder programar les pel·lícules de mónFILMAT, he vist més
de tres-cents curtmetratges i una
quantitat tan ingent de llargmetratges, que n’he perdut el compte.
Penseu que tiraríem tota esta faena per la borda?”, pregunta retòricament Xavier Miró, programador
del certamen organitzat per Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre a Amposta. “No t’enganyaré si et dic que
en algun moment ens ha passat pel
cap de no fer el festival, però hem
invertit tantes hores i tanta il·lusió
en este projecte, que ens hem reinventat per a adaptar-nos a la situació”, afegix. “El sector ja estava tocat per defecte abans del coronavirus i per això, encara amb més
raó, tenim un compromís amb la
cultura i amb el festival”, explica
Aida Boix, directora del centre d’art.
Així, este festival de cinema d’autor,
amb el paisatge com un dels protagonistes principals de l’acció, tornarà
el primer cap de setmana de juliol a
Amposta.
Tornarà però amb canvis. “L’any
passat vam projectar en espais
com el Casino Recreatiu i a la plaça
de Lo Pati, a Amposta, el pati exterior del Col·legi Carles III de Sant
Carles de la Ràpita i les places de
Poblenou del Delta. Tot i que encara hi estem treballant, ja sabem
que enguany reduirem espais, que
les projeccions es faran a l’exterior,
sempre atenent les mesures de seguretat que establisquen les autoritats sanitàries”, comenta Boix. “A
més, reduirem dies i apostarem per
una combinació de projeccions en
línia i d’altres de presencials. En la
mesura de les possibilitats, volem
mantenir el contacte directe amb

D’esquerra a dreta, imatges d’arxiu de Jornades Musicals de la Pietat d’Ulldecona i del Festival Eufònic de la Ràpita.

els espectadors, perquè el fet experiencial és clau en qualsevol festival”, conclou Xavier Miró. Això sí, l’esperit Km0 del festival no es perdrà i
des de l’organització asseguren que
la programació internacional es complementarà amb “una presència important de creadors ebrencs o vinculats amb el territori".
ULLDECONA APOSTA PER LA ‘IMPROVISACIÓ’ Si la improvisació és
una mena de disciplina musical generalitzada -especialment entre els
grups de jazz i soul-, enguany també
tindrà un paper protagonista entre
els programadors de concerts. “No
tenim cap altra alternativa. Encara
no sabem exactament els terminis i
les condicions del desconfinament,
per això improvisarem i ens adaptarem als esdeveniments segons puguem”, diu Agustí Vericat que cada
estiu és al capdavant de l’organització les Jornades Musicals de l’Ermita
de la Pietat d’Ulldecona. Els darrers
quinze anys, el certamen ha esdevingut un referent de la música en directe, sense límits estilístics. Un festival de diumenge a la tarda, menut i
discret que sempre ha tingut al punt

de mira les bandes del futur, nacionals i internacionals. I a més, en un
entorn natural envejable, a recer d’una balma de la serra de Godall i amb
vista a tota la plana d’Ulldecona.
“Som un festival menut i tenim
més marge de maniobra que altres
esdeveniments de gran envergadura. Encara no havíem tancat contractes, ni venut entrades en antelació. Per això estem parlant amb
els artistes i com que es troben
amb la mateixa situació d’inconcreció que nosaltres, ja ens han dit
que estan disposats a improvisar.
Si en quinze dies hem de muntar un
concert, ho farem”, assegura Vericat. “Teníem algunes sorpreses preparades, però tot anirà acabant-se
de determinar en funció de com
arribe el desconfinament”, afegeix.
L’estiu passat, a les jornades hi van
actuar bandes com els sevillans
DMBK, després d’haver passat pel
Primavera Sound, i arriben a Ulldecona amb influències inimaginables
que barregen referents com el mític
Triana amb la psicodèlia actual de
King Lizzard o Lizard Wizard. O el jove músic francès Alexis Evans, “un
dels jóvens prodigis musicals amb

més projecció d’Europa” i que va
combinar el soul, el rock and blues i
el swing, amb tocs de ‘chanson’ i ritmes llatins. “Per sort, tenim un públic molt fidel que ens coneix des
de fa anys i que s’adaptarà a les
condicions que calga. Potser haurem de delimitar el nombre d’entrades i fins i tot apujar el preu per a
poder fer sostenibles els concerts
des del punt de vist econòmic. Ja
ho anirem concretant”, diu.
EUFÒNIC, UN FESTIVAL LLUNY
DE LES GRANS CIUTATS Fa anys
que el darrer cap de setmana d’agost Eufònic proposa accions audiovisuals, tallers, instal·lacions en espais museístics, accions sonores,
activitats per al públic familiar i concerts en espais singulars. Este estiu, el festival amb centre neuràlgic
a Sant Carles de la Ràpita, no vol renunciar al seu esperit. “Eufònic té
un component experiencial molt
important, amb una programació
sonora i visual ancorada en el paisatge. Per això, apostarem per espectacles presencials. D’altra manera el festival no tindria sentit”,
explica el director del festival Vicent

Fibla. A la vegada, però, la voluntat
de promoure l’experimentació hi serà més present que mai: “Les performances del Pavelló Firal o els
concerts a l’Auditori Sixto Mir segurament no seran possible, però la
resta d’accions a l’aire lliure i de petit format esperem poder-les mantenir. Això no impedix que estiguem
pensant en nous formats d’espectacles, creats directament per a ser
consumits en línia. És una manera
d’estimular la creativitat dels artistes i obrir línies de treball que sense la crisi del coronavirus, potser no
ens hauríem plantejat”. “Encara no
hem concretat tots els espais, ni tenim tancada la programació, però
és el moment d’innovar i de promoure festival com el nostre, fora
de les grans ciutats i els circuits
urbans", assegura Fibla.
Així, a poc a poc, els festivals van
concretant la programació. El Festival Deltebre Dansa i el festival IFCTA
de Bot, a la Terra Alta, encara no han
anunciat com s’adaptaran a la nova
situació (segurament ho faran les
setmanes vinents), però el que queda clar és que este estiu, la roda de
la cultura no deixarà de funcionar. ■
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“M’agrada la intriga i el realisme;
Agatha Christie i Mercè Rodoreda”
ENTREVISTA A

Elena Solé Activista cultural de les Terres de l’Ebre
Anton Monner,
cronista de Gandesa i membre de la Junta d’Òmnium
Cultural de les Terres de l’Ebre

Elena Solé és mestra de professió
encara que no ha exercit a cap escola pública. Ha donat i encara ara dona classes de llengua catalana per a
adults. Ha treballat a l’Ajuntament
d’Arnes, on va nàixer, durant 27 anys,
i de fa pocs anys ha creat una botiga
de Turisme Rural, coneguda per Art
Grobotiga, on promociona la cultura
des de tots els seus àmbits. Hi té una
sala d’exposicions on es mostren
quadres i aquarel·les, es presenten
llibres, es llegeixen poemes, es fan
classes de pintura per a infants, conferències i cursos de diferents disciplines culturals. La nostra protagonista escriu novel·les i pinta. De novel·les
en té quatre de publicades i dotzenes de quadres i aquarel·les pintades. Ha exposat les seues obres a sales de diferents indrets d’Espanya i
de l’estranger i està casada amb
Xavier Pallarès, delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre. Té dos fills, David
de 28 anys i Dídac de 13.
Pregunta: Amb el coronavirus pel
mig, com marxa la teva salut i el de la
teva família?
Resposta: Bé de moment. Tenim
una casa gran amb un pati interior.
Des de les finestres veiem de bon
matí l’extraordinària imatge dels
Ports. La nostra vida ha canviat pel
confinament però el meu fill gran treballa per Internet i el petit seguix estudiant en contacte constant amb els
seus professors. Per tant, ha canviat
però sense massa tràngol. No és el
mateix viure a un poble que a una capital, on són limitades les possibilitats. En este aspecte tenim molta
sort!
P: Com va nàixer el teu amor per la
cultura?
R: És un tema de sensibilitat i inquietuds. Reconeixes l’acció de la
gent que t’envolta; pintors, literats i
artistes... i t’agrada o no la seua
obra però captes el que veus i trobes dins dels personatges la saviesa del que volen explicar. Molts llibres els començo i no els acabo, si
no m’agraden... és un tema de sen-

sibilitats! Per tant, he recollit el que
m’ha agradat de molta gent que ha
fet cultura i ha estat compromesa
amb el país. Això m’ha ajudat i
m’ha fet estimar a conrear-la i produir-la dins la meua personalitat i
manera de ser.
P: Quantes novel·les has escrit i
quants quadres has pintat?
R: De petita a l’escola del poble
m’agradava pintar però no et podies
esplaiar gaire. Havies de seguir el ritme marcat pel mestre. Tenia inquietud en la pintura i vaig començar seriosament a produir només fa deu
anys. Vaig pintar molt i gràcies a contactes que vaig establir amb pintors
d’altres indrets vaig poder exposar i
seguixo exposant a sales d’Espanya i
de l’estranger. De fet, penso més de
cara al futur dels meus nets que per
mi mateixa; dixo petjada! I gràcies a
la pintura em vaig animar a editar
una novel·la que tenia escrita de feia
anys. La vaig repassar, actualitzar i
publicar. Allò em va portar a escriure,
pintar i dedicar-me quasi del tot al
conreu de la cultura. Una cosa l’he
compaginada amb l’altra i totes dues
han actuat paral·lelament, dins la
meua persona.
P: Pintar i escriure resulta compatible, doncs, per a la teua persona?
R: Sí. Cada dijous dono classes de
pintura a xiquets, a la sala que disposo a la meua botiga. I cada dimarts
vaig a la biblioteca de Tortosa i dono
classes de català a unes 20 noies
marroquines. He trobat la forma de
compaginar escriure, pintar, donar
classes i mantenir una ferma acció
cultural dins els meus àmbits més
propers, que m’il·lusiona i ho faig
molt a gust.
P: A les teves novel·les quins temes
toques i quins autors t’han influït
més?
R: Per a escriure has de llegir i de
veritat que he llegit moltíssim. M’agrada la novel·la de misteri. Tinc il·lusió per la novel·la negra. M’apropo
tant com puc a la narrativa de la Mercè Rodoreda, com a exemple, però

“He trobat la forma de compaginar escriure,
pintar, donar classes i mantenir una ferma acció
cultural dins els meus àmbits més propers, que
m’il·lusiona i ho faig molt a gust”
m’inquieten més els temes de
novel·la negra de l’Agatha Christie. A
les meues novel·les hi poso tot el sentiment i il·lusió!
P: Pots explicar-me la teva darrera novel·la publicada, Tot és secret
d’algú?
R: No surt el nom del meu poble,
Arnes, dins del temari. Tampoc els
personatges. Però reflectixo persones i paisatges que conec, estimo i
admiro que tots ells són de prop i hi
he tingut alguna relació. Tracto d’una
senyora imaginària nascuda a la nostra terra, concretament al delta de
l’Ebre, que viu a Barcelona, ja jubilada retorna al seu ambient nadiu, i es
crea una nova vida, revela els seus
misteris i viu la personalitat que hauria volgut gaudir de jove. Vull relatar
intriga i realisme a la vegada.
P: I de la pintura què me’n pots
explicar?
R: M’agrada la pintura abstracta i
m’he inspirat en grans autors com la
pintura impressionista de Vincent
Van Gogh. Però m’encanta el Museu
del Prado i he observat les obres dels
grans autors de tots els temps allí representades. He agafat idees de tots
i la pintura, tota en general m’agrada

i m’atrau.
P: Com has pogut influir en la
cultura a Arnes i a les nostres
comarques?
R: Faig el que puc per la cultura
dins de la meua botiga i fora. Ja
t’he explicat que col·laboro activament en tot el que puc. Posem, per
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exemple, amb Ricard Gasco, amb qui
hem promocionat jornades literàries
aquí a Arnes i les portem on calga per
a promocionar la cultura, dins de tots
els àmbits. O amb una noia d’Arnes,
que pinta molt bé, l’he animat a exposar i a promocionar les seues obres.
O amb els Poetes al Vent, hem col·laborat per a promocionar les seues
obres poètiques, entre moltes altres
accions culturals.
P: Com pots compaginar les teves
actuacions culturals amb la vida política del teu marit que representa un
càrrec polític molt important a les Terres de l’Ebre?
R: Som molt diferents i tots dos ens
hem sabut adaptar a les nostres personalitats i activitats. Fa trenta anys
que estem casats i ens vam estimar
des de molt jovenets. Ens hem compenetrat i jo vaig a actes seus i ell ve
als meus, amb total tranquil·litat. Jo
soc sociable i gaudixo de la gent que
m’envolta o m’agrada conèixer tothom i confraternitzar.
P: Com veus el futur de la cultura a
les Terres de l’Ebre?
R: La gent es mou. Hi ha associacions a tots els pobles i des dels
ajuntaments s’ha promocionat fortament la cultura. Hi ha molta gent
que com les formigues fan coses i
actuen constantment, s’han agrupat i fan teatre, cant coral, agrupacions i moltes altres activitats. I sobretot des de les Biblioteques s’està
fent una acció extraordinària, amb
xiquets, però també amb els adults.
La gent llegix, es fan actes, hi ha actuacions i, a poc a poc, incidim en
un camp que fa pocs anys no resultava gaire rellevant. A més, hi ha activistes com Jesús M.Tibau o Ricardo Gascon, que estan actuant sobretot a Tortosa amb molta eficàcia i
constància treballant en equip. ■

FORA PISTA
Albert Mestre

“Anem cap a un
ensenyament integrat
on la dualitat
presencial/virtual
perdrà sentit”
ANTONI MESEGUER ARTOLA (ROQUETES, 1969)
Matemàtic i doctor en Economia. Professor i director del programa
de doctorat en ADE de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Professors i estudiants de la UOC no deuen haver
notat gaires canvis amb el confinament.
La naturalesa en línia dels nostres ensenyaments fa
que haguem pogut continuar amb normalitat l’activitat. Però som conscients que hi ha estudiants i professors que poden estar passant situacions personals
complicades. Per això hem adoptat mesures de flexibilització en el lliurament d’activitats i farem virtuals les
proves finals.
L’ensenyament presencial també haurà d’adaptar-se
a l’anomenada “nova normalitat”?
Està clar que sense Internet i les eines telemàtiques
ningú hauria pogut acabar el curs. Caldrà veure quin
és l’efecte que tindrà quan acabi la crisi aquest ús
sobtat i intensiu de l’educació en línia.
Vostè es va formar presencialment i ha acabat ensenyant virtualment. Quin és el model òptim?
Hem de deixar de parlar de la dualitat presencial/virtual per anar cap a sistemes integrats, on l’ensenyament s’adapti a les necessitats de cada estudiant. A
més, depenent dels objectius i estructura de cada universitat, aquest sistema podrà ser més presencial o virtual. Hi ha àmbits del coneixement, com la medicina,
on la presencialitat continuarà tenint un pes important.
De fet, la UOC va obrir el camí i ara ja totes les
universitats presencials fan formació en línia.
Totes tenen campus virtuals. Però encara els falta camí per córrer en molts camps, com per exemple en els
recursos d’aprenentatge, l’avaluació o la gestió administrativa. L’ensenyament virtual té un gran potencial
de creixement, però les universitats encara han de fer
DIVENDRES 8 DE MAIG DEL 2020 ■ NÚMERO 930

“

Un dels reptes és
com fer
virtuals les
avaluacions
presencials. Això
també canviarà. Hi
haurà sistemes per
verificar l’autoria
dels exàmens amb
reconeixement
biomètric.”

un esforç d’inversió important per canviar les seves
estructures i per potenciar la innovació pedagògica
en e-learning.
La presencialitat encara és un escull per
a l’avaluació.
La UOC fa proves finals presencials. Però això també
evolucionarà en el futur. Estem liderant un projecte
europeu (TeSLA) que desenvolupa un sistema per a
verificar l’autoria dels exàmens amb reconeixement
biomètric.
Fa 25 anys que va començar la UOC. Quanta gent
s’ha graduat?
Més de 80.000 estudiants. Avui som una comunitat
de 200.000 membres. A Terres de l’Ebre s’han graduat 1.171 estudiants i ara n’hi ha 769 de
matriculats.
Els matriculats al primer curs, 1995/96, van ser
uns aventurers.
Eren 200. Encara no existia Google! I per matricularse a la UOC se’ls demanava ordinador, accés a Internet i unes mínimes habilitats tecnològiques. Uns
requisits que en aquell temps no tenia tothom i podien suposar una important barrera d’entrada.
El model UOC va ser pioner a nivell mundial, i
moltes universitats van voler imitar-lo.
Al principi es van haver de dissenyar navegadors ad
hoc i gestors de correu electrònic, i es van produir innovacions tecnològiques per a donar resposta a demandes de noves comunitats com la UOC. Ens hem
dedicat a ensenyar el nostre model de campus virtual arreu del món. Jo mateix vaig estar a Argentina
assessorant universitats que volien fer la transició
en línia. El nostre model es basa en l’accessibilitat,
la flexibilitat (no som una universitat a distància, sinó
sense distàncies), la inclusivitat i la qualitat.
L’actual crisi ha agafat amb el pas canviat moltes

empreses que no havien teletreballat mai.
Estem ajudant empreses a liderar equips poc acostumats a treballar de manera virtual. Han de resoldre esta mancança per a fer front a futures crisis i, a
més, fer-ho ràpid.
Com veu el model universitari actual a les Terres
de l’Ebre?
Penso que és un bon model de convivència i complementarietat tant en concepte com en oferta. Amb
tots els canvis que hi pot haver en la nostra societat,
la col·laboració entre elles, compartint les seues experteses, serà essencial per a continuar oferint una
oferta formativa de qualitat, adaptada al territori i
per a fer front, també, als nous reptes que tindran al
seu davant, com el nou mercat laboral que vindrà, la
internacionalització i mobilitat d’estudiants, o el desenvolupament d’una recerca cada cop més
interdisciplinar i més complexa.
Vostè és matemàtic i doctor en Economia. Amb la
crisi que ens ve, li surten els números?
La situació és molt crítica. La caiguda de l’economia
espanyola en el primer trimestre de l’any (5,2%)
duplica la màxima caiguda durant la crisi financera.
L’atur ha crescut més d’un 9% respecte al mes anterior, a Catalunya tenim més de 700.000 treballadors
en ERTO i som molt dependents del turisme, un dels
sectors més afectats.
Done’m algun motiu per a l’esperança.
Que hi ha sortida. Un dels principals problemes d’una crisi com esta és la incertesa, perquè malgrat les
mesures dels governs, mai no saps del tot com reaccionarà el consumidor. La bona notícia és que tenim
una certesa: trobarem la vacuna. Entretant, cal protegir al màxim l’ocupació, establir mecanismes per a
sostenir les rendes i injectar liquiditat per a resoldre
els problemes de finançament de les empreses.
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