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Més Ebre torna avui divendres i ho fa coincidint amb la recta final de les Festes Majors de municipis del territori. 

Tortosa gaudeix de la Cinta 2019 mentre que a Gandesa també viuen dies de Festa, en aquest cas  en honor a 

la Verge de la Fontcalda i a Sant Gregori. Així mateix, Alfara celebra la Festa de Sant Agustí. La setmana vinent serà el 

moment per a les Festes Quinquennals d’Ulldecona, les de Benifallet, el Barri a la Ràpita i Horta de Sant Joan. Bítem i, 

posteriorment Tivenys, tancaran les celebracions festives del setembre.
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Edita: S’apropa La Diada
EDITORIAL

El proper 11 de setembre ja 
el tenim gairebé aquí, com 

també tenim la manifestació 
que caracteritza la Diada des 
del 2012, o sigui des de l‘inici 
del ‚Procés‘.

Com en anys anteriors, l’As-
semblea Nacional de Catalunya 
(ANC), entitat organitzadora de 
la manifestació, ha convocat els 
ciutadans i  ciutadanes  que vul-
guin assistir a la Gran Via bar-
celonina, a la  plaça  d’Espanya i 
als carrers adjacents. L’objectiu, 
més enllà de la intenció políti-
ca, és seguir l’estela de protestes 
multitudinàries que s’han con-
vertit en senya i identitat del dia 
en aquesta dècada. Aquest any la 
manifestació estarà convocada 
sota el nom ‘Diada 2019-Objec-
tiu Independència’, i pretén ex-
posar “la pluralitat de l’indepen-
dentisme” que convergeix en el 
desig comú de la independència. 
Aquesta al·lusió a la diversitat, va 
explicar la presidenta de l’ANC, 
Elisenda Paluzie, respon a la idea 
que “per aconseguir la indepen-
dència efectiva algun dia, neces-
sitem compensar les debilitats”. 
Després de set anys de ‘Procés’, 
les diferències entre les dife-
rents branques ideològiques que 
componen l’independentisme 
han començat a transcendir. Per 

exemple, a la ruptura entre  Jx-
Cat  i ERC a l’hora d’arribar a un 
acord per governar la Diputació 
de Barcelona. També entrarà din-
tre del context el judici als presos 
del ‘Procés’ que està vist per a 
sentència i que es farà pública en 
els pròxims mesos. L’assistència a 
la manifestació, així com l’afecte 
per la independència segons les 

enquestes del Centre d’Estudis 
d’Opinió (CEO), estan subjectes 
a la casuística al voltant del ‘Pro-
cés’. Tot i que la Diada 2019 apel-
la a la sintonia entre forces polí-
tiques, alguns exconsellers de la 
Generalitat (Anna Simó i Josep 
Huguet, tots dos d’ERC), ja han 
manifestat per tuit que no acu-
diran a la convocatòria. L’ANC 

va aprovar, a l’hora d’anunciar la 
convocatòria, que els polítics no 
estaran convidats a accedir a la 
zona preferent de la manifesta-
ció, com venia sent habitual en 
les convocatòries anteriors.
Estarem preparats per veure, un 
cop més, la guerra de xifres so-
bre l’assistència a la manifesta-
ció.

DIA DE LA CINTA 
Monsenyor Jordi Bertomeu Farnós, designat 
com a portador de l’Estendard Principal en la 
processó del Dia de la Cinta
Josep Maria Utgés, primer 

majordom de la Reial 
Arxiconfraria de la Cinta, 
ha designat a monsenyor 
Jordi Bertomeu Farnós, com 
a portador de l’estendard 
principal de la processó del 
Dia de la Cinta el pròxim 1 de 
setembre.
El tortosí Jordi Bertomeu, Ofi-
cial de la Secció Disciplinar de 
la Congregació per la doctrina 
de la Fe i capellà de Sa Santedat 
el Papa Francesc, ha designat 
per la seva part com a borlistes 
per acompanyar-lo durant el 

trajecte processional pels car-
rers de Tortosa a Cinta Cirac 
Ginesta i Robert Roda Aixendri. 
L’arxiconfraria, fundada fa més 
de 400 anys durant l’etapa del 
bisbe Lluís Tena, manté intacta 
des del primer dia el seu fona-
ment fundacional de fomentar 
el culte públic i la devoció a la 
Mare de Déu de la Cinta, esco-
llida l’any 1863 per l’ajuntament 
com a patrona de la ciutat. Entre 
una de les accions més destaca-
des del seu calendari d’activitats 
anuals està l’organització de la 
Processó el Dia de la Cinta, que 

acaba amb la sempre multitu-
dinària i emotiva entrada de la 

Santa Relíquia a la Catedral Ba-
sílica de Tortosa.           FOTO: ACN



3DIARI MÉS EBRE • divendres, 30 d’agost / 2019a portada

AJUNTAMENT D’ALCANAR                                                 ANUNCI:  13/08/2019

La Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, en sessió de data 7/08/2019, va aprovar inicialment el pla especial urbanístic del front marítim de les Cases d’Alcanar.

Se sotmet l’esmentat Pla Especial a informació pública pel termini d’1 mes, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de premsa periòdica, així 
com en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web corporativa. Així mateix, durant el període d‘informació pública, l‘expedient quedarà a disposició de qualsevol persona 
que vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.

Alhora, se suspén l‘atorgament d‘aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecto del planejament, les noves determinacions del qual suposin 
modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’1 ANY. Les àrees afectades pel Pla Especial i per la suspensió són les determinades en l’annex 1.

Un cop finalitzat el termini d’informació pública, i d’acord amb l’establert als articles 112.a) i 117.2 de la Llei de Costes, s’haurà de remetre l’expedient amb les consideracions més 
amunt indicades, degudament diligenciat i amb caràcter previ a la seva aprovació definitiva, a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri per a la Transició 
Ecològica, perquè emetin informe preceptiu.  
                           L’ALCALDE, 

Joan Roig Castell

Anunci d’aprovació inicial pla especial urbanístic del front marítim de les Cases d’Alcanar.

LA CAPITAL 
TERRALTINA 
TAMBÉ ESTÀ DE 
FESTA MAJOR
La Festa de les paelles, el cap 
de setmana passat, fou el pre-
àmbul de la Festa Major 2019 
de Gandesa, que va començar 
ahir dijous i que durarà fins 
dilluns. La participació que 
ha hagut durant l’estiu, en les 
activitats que s’han concertat, 
va tornar a existir en aquest 
acte popular en el que es van 
fer 70 paelles i en el que van 
assistir 1200 persones.   
De la Festa Major, dir que ahir 
dijous va tenir lloc el pregó 
a càrrec del fill de Gandesa, 
Francesc Gras, professor amb 
una dilatada trajectòria en el 
món audiovisual i que va ser 
un dels fundadors de l’exten-
sió digital .cat.
A més, es va efectuar la 
proclamació de la pubilla, les 
damisel.les, els hereus i els 
fadrins així com la pubilleta i 
l’hereuet. D’aquesat manera, 
la capital terraltina també viu 
dies per gaudir-ne amb actes 
populars, gratuïts, en els que 
seguirà havent-hi gran parti-
cipació popular. La tradició i la 
litúrgia en honor a la Mare de 
Déu de la Fontcalda i a Sant 
Gregori tenen la seua cita 
obligada així com la cultura, 
que també té el seu espai 
amb les diferents activitats 
programades. 
Joan Rovira serà el plat fort de 
les actuacions musicals en les 
que tampoc faltaran els balls 
amb orqüestra i els Dj’s per 
allargar encara més les nits 
festives gandesanes.

GANDESA TORTOSA
El pregó de la Cinta va donar el tret de sortida 
a les Festes Majors de la capital del Baix Ebre
La presentació de pubilles 

i el pregó van ser l’inici 
de la Festa Major de Tortosa, 
dissabte passat.      
Va ser el dia de la proclamació 
de les Reines. Van estar acom-
panyades de les gegantes, ge-
gants, l’àliga, el bou i la cucafera. 
D’aquesta forma, les 61 pubilles 
i 37 pubilletes van desfilar fins al 
parc municipal. Allí, se’ls va col-
locar la banda amb la insígnia 
de l’ordre de l’atxa, el símbol de 
la fortalesa de la dona a la ciu-
tat. Les reines d’enguany són 
Emilia Minguell, com a reina de 
les pubilles, i Nagore Seguí, com 
a reina de les pubilletes. Els dis-
cursos, tant de l’alcaldessa, Me-

tritxell Roigé, com del regidor 
de festes Domingo Tomàs, van 
anar, sobretot, per una festa amb 
respecte per tots els col·lectius. 
Tomàs tampoc es va oblidar del 
recent traspassat Toni Espinós, 
un dels fundadors de l’orquesta 
Cimarrón.
El pregó de les Festes va anar a 
càrrec de Manolo Cardona, veí 
del barri de Santa Clara que fa 30 
anys que presideix la seua asso-
ciació de veïns. Cardona, a més, 
forma i ha format part de nom-
broses entitats de la ciutat. Amb 
tant camí recorregut, el pregó no 
podia deixar de banda un repàs 
pels seus records, començant al 
barri de Remolins als anys 60. En 

finalitzar el pregó, Cardona va 
rebre l’obsequi d’un quadre pin-
tat per Àngel Algueró en què es 
representava la vista de la ciutat. 
Entre els actes previs, el mateix 
dissabte a la nit també va tenir 

FINS EL 2 DE SETEMBRE
Buhos, Sense Sal, un concert amb DO ebrenca i 
dos tributs a la música dels 80, les cites musicals
El gruix dels actes de les 

Festes de la Cinta es 
concentren des d’ahir dijous 
dia 29 al dilluns dia 2.   
Un dels eixos més destacats és 
el de les nits musicals: una de les 
actuacions incloses és la de Hija 
de la Luna, grup referent pel que 
fa als tributs a Mecano, que avui 
divendres repassaran els grans 
èxits de la formació del pop 
espanyol. L’endemà dissabte, 
després del castell de focs, la 

festa Imagina Ràdio comptarà 
amb el grup Los 80 Principales, 
que repassen els millors temes 
nacionals i internacionals dels 
80 i 90. Diumenge, nit musical al 
parc, amb els grups Buhos, Joan 
Rovira i Sense Sal. A més, hi haurà 
tres nits de ball d’orquestra al 
recinte de l’auditori, amb Atalaia, 
Diamante i l’orquestra Cimarron, 
Juntament amb la música, els 
actes tradicionals marquen 
una altra part del programa. A 

lloc la presentació de les penyes 
(que enguany assoleixen més de 
1.100 penyistes), i quatre con-
certs en el marc d’Ebre Musik, 
amb el grup Roba Estesa com a 
convidat d’aquesta edició.

més de la missa en honor a la 
Cinta i la processó, diumenge, 
un dels actes importants tindrà 
lloc dissabte amb l’ofrena. Els 
encarregats de portar-hi la 
bandera de la ciutat seran el Club 
de Bàsquet Cantaires. No serà 
l’únic homenatge esportiu, ja que 
el dilluns 2, dedicat a les activitats 
al voltant del riu, es descobrirà el 
monument commemoratiu al 
Club de Rem a l’espai generat 
després de l’enderroc de les 

antigues instal·lacions que 
havien ocupat durant més de 
70 anys.. El cos iris, les activitats 
per als xiquets, i les adreçades a 
la gent gran complementen un 
programa que tindrà el colofó 
un concert de final de festa al 
parc amb denominació d’origen 
Terres de l’Ebre: els Quicos 
s’acompanyaran a l’escenari de 
diversos músics del territori, com 
Pepet i Marieta, Montse Castellà, 
Èric Vinaixa o Xeic, entre d’altres.

Manolo Cardona, pregoner de les Festes de la Cinta 2019.   
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 EL PUNT LILA DE 
LES FESTES DE 
LA CINTA ESTARÀ 
SITUAT AL PASSEIG 
CENTRAL DEL PARC

El passeig central del parc 
Teodor Gonzalez comptarà 
enguany amb la presència 
del Punt Lila, a pocs metres 
de l’escenari on tindran lloc 
la major part dels concerts 

de les festes de la Cinta. És 
una de les vies amb les quals 
la regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament treballa per fer 
front a possibles situacions 
de comportaments sexistes 
o agressions sexuals en el 
context de la festa major. El 
punt està clarament identifi-
cat amb una carpa de color lila 
i hi serà les nits de concerts, 
a partir de demà dijous. 

Comptarà amb la presència de 
persones amb formació per 
atendre a les persones que es 
puguen sentir agredides d’al-
guna manera, al capdavant 
de les quals se situarà una 
psicòloga especialitzada en 
aquestes situacions. A més, 
des d’aquest punt s’activarien 
els protocols establerts, si els 
casos que es puguen produir 
són de major entitat.    

APP PER SEGUIR 
ELS ACTES 
FESTIUS 
Per poder seguir tots els 
actes de festes s’ha activat 
una APP per als dispositius 
mòbils, tant per a Android 
com per a IOS. A més a més, 
si voleu ampliar la informa-
ció sobre el programa podeu 
accedir a aquest enllaç: 
http://www2.tortosa.cat/
festes/cinta19/cinta19.php. 

CARTELL DE LES 
FESTES DE LA 
CINTA 2019
El cartell de les Festes de la 
Cinta d’enguany està dis-
senyat per Marta Viladrich 
amb una fotografia de Santi 
Martorell. La imatge té com 
a protagonistes dos ele-
ments característics del folk-
lore de la ciutat, els nans, 
amb un posat molt festiu al 
passeig central del parc, en 
el qual s’uneix la tradició de 
la Cinta i la invitació a gaudir 
de la festa. El cartell de la 
Cinta 2019 és la portada de 
Més Ebre en l’edició d’avui 
divendres.

MÉS 
NOTÍCIES 

SOLIDARITAT
La Gerència Territorial de l’ICS a Terres de 
l’Ebre celebra la XXV Festa dels Xiquets
La Festa dels Xiquets, amb 

el lema “Apropa’t i porta el 
teu peluix”, enguany celebra 
una edició especial, la XXV.  
Organitzada pels professionals 
de l’ICS a les Terres de l’Ebre, 
tindrà lloc el avui divendres 30 
d’agost, de 10 a 14 hores, davant 
de la façana principal de l’Hos-
pital de Tortosa Verge de la Cin-
ta (HTVC).
La Festa dels Xiquets forma 
part del programa de les Fes-
tes Majors de Tortosa i té l’ob-
jectiu d’apropar els menuts a la 
cara més amable dels serveis 
sanitaris mitjançant els tallers 
d’aprenentatge que impartei-
xen els professionals de l’HTVC 

i d’Atenció Primària Terres de 
l’Ebre.
A més, molts col·laboradors 
d’institucions, proveïdors, em-
preses, comerços i organitza-
cions del territori aporten ele-
ments i activitats que completen 
la jornada amb un caire més lú-
dic, formatiu i divertit també per 
als familiars que acompanyen 
els xiquets.
A les 11 hores es farà un acte 
d’homenatge a Creu Roja, 
com a col·laborador de l’any, 
en agraïment per la seva tasca 
social i humanitària i específi-
cament per la implicació en el 
Programa d’atenció a la infància 
hospitalitzada. (ebredigital.cat)

100 ANYS DE L’HIMNE
Emoció al Gran 
Concert de la Cinta 
La Reial Arxiconfraria de 

Nostra Senyora de la 
Cinta va organitzar dimecres 
28 d’agost, a la Catedral de 
Tortosa, el Gran Concert de 
la Cinta, per commemorar 
el centenari de l’Himne de la 
Cinta, obra de Joan Moreira 
i del beat José M. Peris, el 
màxim exponent musical 
dedicat al llarg dels segles a la 
patrona de Tortosa. 
El concert va servir per presentar 
sis noves peces que s’han com-
post amb motiu del centenari i 
que passaran a formar part del 
destacat arxiu musical religiós 

de la ciutat. Un altre fet especial 
del Gran Concert de la Cinta el 
van protagonitzar les tres agru-
pacions musicals que acompa-
nyen habitualment la processó 
del primer diumenge de se-
tembre pels carrers de Tortosa. 
Cadascuna d’elles van estrenar, 
convidades a fer-ho amb motiu 
de la celebració del centenari de 
l’himne de la Cinta, una marxa 
processional. Durant el concert, 
els músics i grups participants 
també van interpretar altres pe-
ces dels seus repertoris habitu-
als, i van acabar tots junts fent 
l’Himne de la Cinta.

NOVENA
Nova edició del 
‘VaPerTuVidal’
El dimecres 28 d’agost es 

va celebrar, a la Plaça de 
l’Ajuntament de Tortosa, el 
9è VaPerTuVidal, acte festiu 
i esportiu en record del jove 
estudiant i ciclista Vidal Fusté.
Durant la jornada, organitzada 
per l’Associació VaPerTuVidal, 
van tenir lloc un seguit d’activi-
tats amb el VXTV Kids, un espai 
dedicat al públic infantil i a les 
seves famílies amb tallers, jocs, 
macrotirolina, circuit infantil ci-
clista, castell inflable i xocolata-
da. Com a novetat d’aquest any, 
els tècnics del Win Complex 
Esportiu Tortosa van oferir una 

sessió FamilyZumba, una classe 
de ball molt divertida. Posterior-
ment, es va donar pas a la part 
més nocturna de la festa.  El tret 
de sortida es va fer a ritme de 
rumba catalana amb el concert 
de Miliu Calabuch, nebot de 
Peret i el seu hereu artístic. Van 
agafar el seu relleu a l’escenari el 
grup de versions Mr. Highland. I 
per finalitzar la nit, sessió dels 
70, 80 i 90 amb Dj Xito. Durant 
l’acte es van recollir bicicletes 
usades que seran reparades per 
l’Associació i distribuïdes entre 
col·legis i entitats que li puguin 
donar un bon servei.
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*L’Associació Contra la Tortu-
ra i el Maltractament Animal 
(ACTYMA) ha denunciat la co-
missió de bous i l’entitat orga-
nitzadora del bou capllaçat de 
les festes majors d’Amposta 
del 17 d’agost passat –l’Asso-
ciació Cultural Bou Capllaçat 
d’Amposta- en què l’animal 
va acabar envestint un cotxe 
i una moto aparcats al carrer. 
Segons remarca ACTYMA, en 
el cas que els veïns afectats 
pel recorregut d’aquests 
espectacles per la via pública 
no desallotgin els vehicles, la 
grua municipal s’ha d’encar-
regar de retirar-los abans dels 
actes (ACN).

*La música en directe es 
consolida com a un dels actes 
preferits de la ciutadania 
d’Amposta. Una desena de 
grups i  cantautors van actuar 
a les Festes Majors. Amb més 
de 5.000 entrades venudes, 
un dels actes més destacats 
va ser el concert de Melendi, 
on el grup ampostí En&Ton 
va tenir l’oportunitat d’actuar 
com a teloners.

BREUSFINS EL 30 SETEMBRE
Convocatòria d’ajuts 
a les rendes baixes
L’Ajuntament d’Amposta ha 

obert ja la convocatòria 
per sol·licitar els ajuts dirigits 
a les persones perceptores de 
prestacions baixes.   
Es poden sol·licitar totes aque-
lles persones que compleixin 
els següents requisits: estar 
empadronades a Amposta per 
un mínim de tres anys, ser pro-
pietaris de l’habitatge habitu-
al o titulars d’un contracte de 
lloguer o d’usdefruit de l’habi-
tatge habitual, que bé percebin 
una pensió de qualsevol tipus 
(jubilació, invalidesa, viduïtat, 
orfandat) o una prestació no 
contributiva (RAI, PIRMI, jubila-
ció,...), no percebre cap ingrés 
provinent de rendiments de 
treball ni d’activitats econòmi-
ques, eEstar al corrent de les 
seves obligacions tributàries.
Cal presentar la sol·licitud dins 
de termini -de 15 de juliol fins 

el 30 de setembre-. 
Totes aquelles persones que vul-
guin tramitar aquesta ajuda i ne-
cessitin ajudar per fer-ho, poden 
dirigir-se a la regidora d’Atenció 
a la Ciutadania, Núria Pla, que els 
assessorarà i acompanyarà du-
rant tot el tràmit.
L’horari d’atenció és dilluns i di-
mecres, de 9.00 h. a 13.00 h., al 
despatx d’Atenció a la Ciutada-
nia als baixos de l’Ajuntament 
d’Amposta.

FESTES MAJORS
Més de 5.000 euros en 
activitats solidàries 

L’Ajuntament d’Amposta 
va recaptar 5.470 euros 

amb les activitats solidàries 
programades durant les festes 
majors de la ciutat. 
Els diners es destinaran a l’or-
ganització sense ànim de lucre 
Contad Conmigo, a APAAiA i a 
polítiques d’igualtat municipals. 
Els espectacles familiars ‘Anti-
pasti’, ‘Folkids’ i el concert de Pot 
Petit van comptar amb un espai 
solidari i es van oferir entrades 

solidàries en la Nit Electrònica de 
la Zona Jove. També es van ven-
dre més d’un miler de gots reu-
tilitzables durant el concert de 
Joan Rovira i es va fer una festa 
dels 80 en beneficis d’APAAiA. 
Contad Conmigo és una ONG 
que treballa amb infants d’un 
orfenat a Kivu-norte, al Congo. 
També han posat en marxa una 
cooperativa de dones per lluitar 
contra l’exclusió i la violència de 
gènere.
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TURISME 
AMETLLA DE 
MAR ARRIBA 
ALS 100.000 
SEGUIDORS A LES 
XARXES SOCIALS
La marca ha arribat als 
100.000 seguidors a la seva 
comunitat virtual, a través 
de les quatre xarxes socials 
que gestiona: Facebook, 
Instagram, Twitter i Pintarest. 
A més, es consolida com la 
segona destinació catalana 
més seguida en turisme a 
Catalunya, a l’Instagram.

NOU CASAL DE 
SETEMBRE PER 
ALS MÉS MENUTS 
A LA CALA
La secció esportiva de la SCER 
ha organitzat un casal infantil, 
pels dies 2 al 10 de setembre, 
que comptarà amb activitats 
esportives, jocs i sortides.
El termini d’inscripció va 
finalitzar dimecres. No és la 
primera proposta lúdica que 
organitza l’entitat, però sí el 
primer cop que es planteja en 
aquestes dates i l’única en el 
municipi.

EXPOSICIÓ 
LABORS DE 
PATCHWORK, A 
BENIFALLET
Avui divendres (a les 19:30h), 
inauguració de “l’Exposició 
Labors de Patchwork” al 
Centre d’Interpretació. Està 
organitzada pel Taller Labors 
de Patchwork, de Benifallet.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Dos ferits crítics en un 
accident a la TV-3409

Una dona i un menor van 
resultar ferits crítics 

dissabte en un accident 
de trànsit a la TV-3409 a 
Deltebre. 
Es va produir una col·lisió per 
envestida entre dos cotxes, un 
dels quals va bolcar i va quedar 
en un petit canal. Dels quatre 
ocupants d’aquest vehicle, dos 

van resultat ferits crítics i van 
haver de ser evacuats en heli-
còpter. El menor fou traslladat a 
l’Hospital Sant Joan de Déu i la 
dona, a Bellvitge. El conductor va 
resultar il·lès i el passatger davan-
ter, ferit menys greu, va ser traslladat 
a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 
com el conductor de l’altre cotxe, que 
va resultar ferit menys greu.

Nova oficina 
d’atenció al ciutadà

Fer denúncies i tramitar 
gestions policials es podrà 

fer, pròximament, al mateix 
edifici de l’Ajuntament de 
l’Ametlla. De moment, el 
consistori està treballant amb 
l’adaptació de dues oficines al 
segon pis de l’Ajuntament per 
les funcions del Registre Civil 
i Jutjat de Pau, que cediran 

el seu espai actual a la futura 
oficina de la Policia Local.
Segons La Cala Ràdio, aquest és 
un dels cinc compromisos que 
l’equip de govern es va com-
prometre a realitzar els seus 
primer 100 dies de mandat. Un 
propòsit que pretén fer una po-
licia més propera a la ciutadania 
i més eficaç. 

28 DE SETEMBRE
Quart Maridatge 
Musical, a l’Aldea

El proper 28 de setembre 
al Pavelló de l’Aldea 

es viurà la 4a edició del 
maridatge Musical. Enguany 
amb l’actuació jazzística del 
quartet Joe Juanos Quartet 
que amenitzarà el tast de 
sis vins amb DO Terra Alta 
maridats amb sis tapes 
diferents elaborades pels 

restaurants locals “Pla dels 
Catalans”, “Les Xiques”, “La 
Vaqueria”, “La Llar Hèctor 
Roda”, “Cooperativa de 
l’Aldea” i “Forn de Pa Muñoz”.  
Entrades disponibles a l’Ajun-
tament i també on line des del 
web www.viorigen.com. Les en-
trades són limitades. El 23 de setem-
bre finalitzarà el període de venda. 

JORNADA 
GASTRONÒMICA 
DE LA BALDANA 
D’ARRÒS, A 
CAMARLES

Aquest any la quinze-
na edició de la Jornada 
Gastronòmica de la 
Baldana d’Arròs serà 
inaugurada pel xef Ladis 
Alcalà. La Jornada, que 
tindrà lloc demà dissabte, 
es tancarà amb l’actuació 
del camarlenc Joan Rovira, 

que presentarà el seu nou 
treball “Dies Millors”. 
El concert, amb tota la ban-
da, a la Torre de Camarles, 
serà gratuït, i serà un acte 
destacat dins de la Diada 
gastronòmica camarlenca. 
(CAM RÀDIO).

L’AMETLLA DE MAR

CONSELL COMARCAL
Servei d’Atenció 
Diürna del Baix Ebre

El Servei d’Atenció Diürna 
del Consell Comarcal 

del Baix Ebre, conegut com 
“La Tribu”, ha atès aquest 
estiu un total de 170 infants i 
adolescents.    
Es tracta d’un servei gratuït in-
tegrat dins el Servei d’Inter-
venció Socieducativa adreçat a 
xiquets, xiquetes i joves d’entre 

3 i 16 anys i les seues famílies. 
Enguany hi ha hagut una major 
rotació dels participants i s’han 
incrementat en prop d’una cin-
quantena. “És un servei molt 
necessari que ofereix a infants 
i joves activitats de lleure i que 
els garanteix dos àpats diaris”, 
ha manifestat el president del 
Consell, Xavier Faura.
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SERVEIX D’HIFE, 
PEL GRAN PREMI 
MICHELÍN 
D’ARAGÓ 2019
Hife reforçarà les principals 
línies regulars, en les quals 
opera, activant un pla especial 
per cobrir la demanda de pas-
satgers que es desplaçaran a 

Alcanyís durant els dies que 
se celebri el Gran Premi. Les 
sortides diàries i especials els 
dies 20, 21 i 22 de setembre 
amb destinació a Motorland 
s’efectuaran des de Barcelona,   
Barcelona Aeroport T-1, Reus, 
Salou, Tortosa, València, Cas-
telló, Vinaròs, Madrid, Barajas 
T4, Saragossa i Terol. La línia 
de Barcelona va directa al cir-

cuit passant i fent escala a la 
T1 de l’Aeroport Barcelona-el 
Prat, Reus i Salou. Des de Va-
lència s’accedirà a Motorland 
passant per Castelló, Vinaròs, 
Tortosa, Gandesa i Casp. A 
Gandesa hi ha un enllaç amb 
la línia de Barcelona. A Sara-
gossa s’amplia el servei amb 
més expedicions i frqüèn-
cia de sortides i retorns. 

Hife també ofereix altres 
serveis enllaçats a Saragossa 
des de Pamplona,   Sant Sebas-
tià, Bilbao, Logronyo i Vitòria. 
Així mateix, el servei de bus 
llançadora diürn que connecta 
directament el nucli urbà 
amb el circuit estarà activat el 
dissabte 21 i el diumenge 22 
de setembre. Es pot consul-
tar més informació sobre la 

COL·LECTIU 
ANIMALISTA 
TERRES DE L’EBRE
El col·lectiu eco-animalista 
Terres de l’Ebre va convocar 
una concentració en contra 
del macro escorxador de 
Binéfar (Osca), unint-se a la 
manifestació conjunta que va 
fer-se en nombroses ciutats 
d’Espanya. “A Binéfar (Osca) 
està a punt d’entrar en funci-
onament el que serà l’escor-
xador més gran d’Europa i és 
per això que moltes de les ciu-
tats ens unim en una protesta 
per acabar amb aquest model 
de negoci cruel, innecessari, 
insà i insostenible. 15.000.000 
€ dels nostres impostos inver-
tits en l’assassinat de més de 
30000 porcs al dia. Més de 
30000 vides diàries, acabades 
violentament per la insaci-
able set de beneficis d’una 
indústria basada en el consum 
d’uns cossos mutilats”.

COLLITA DE SAL AL 
DELTA DE L’EBRE
La collita de sal a la punta de 
la Banya, al delta de l’Ebre, 
ha comença amb la previsió 
d’assolir 90.000 tones, una 
xifra lleugerament inferior a 
l’any passat. Com ha apuntat 
Joan Sucarrats, gerent d’In-
fosa, l’empresa que explota 
les salines de la Trinitat, els 
darrers mesos de sequera no 
han reparat del tot els greus 
efectes de les fortes pluges de 
la tardor i es preveu que “no 
serà un any bo“. Infosa preveu 
tancar aquest exercici amb 
una facturació similar a la de 
l’any passat, d’uns 13 milions 
d’euros.

MÉS 
NOTÍCIES

ELADI GALBE, RELLEU A L’ALCALDIA
L’alcaldessa de Tivenys, Eva Roig,  renuncia 
al càrrec per motius laborals 
L’alcaldessa de Tivenys, Eva 

Roig, va anunciar la seva 
renúncia al càrrec per motius 
laborals.     
Segons un comunicat de la seva 
formació, Implicats Fem Po-
ble-ERC Tivenys, Roig va adduir 
que un canvi en la seva situació 
laboral, que ha conegut durant 
les últimes setmanes i que es 
farà efectiu el pròxim 9 d’octu-
bre, li impedirà compatibilitzar 
la feina amb la “dedicació i exi-
gència que requereix el càrrec”. 
Per formalitzar la renúncia, Roig 
va convocar un ple extraordinari 
dimarts durant el qual es va for-
malitzar el seu relleu pel núme-
ro dos de la llista i primer tinent 
d’alcalde de Societat i Benestar, 

Cultura i Esports, Eladi Galbe. 
“Per sentit comú i responsabili-
tat vers la institució i la ciutada-
nia, calia que un altre membre 
de l’equip de govern assumís 
l’alcaldia”, va informar la forma-
ció. Implicats Fem Poble-ERC 
ha mostrat el seu agraïment a 
Roig per la seva “feina” i “hones-
tedat”, i ha anunciat que la fins 
ara alcaldessa continuarà “apor-
tant il·lusió i dedicació al pro-
jecte” des del grup municipal. El 
passat 26 de maig la candidata 
republicana es va imposar no-
més per sis vots a la llista en-
capçalava la històrica exalcal-
dessa socialista, Maria Beltran, 
que havia ocupat el càrrec des 
del passat 2003.

ROQUETES
Més d’un miler de persones s’apleguen a la 
primera gran nit de Tradicionàrius
La banda de percussió 

iibèrica Coetus (a la 
imatge), amb 18 músics 
liderats per Aleix Tobias, 
van ser els convidats de 
luxe d’una gran nit de 
Tradicionàrius que va reunir 
prop de 1500 persones a 
l’Hort de Cruells de Roquetes, 
dissabte passat.  
El llistó altíssim i el caliu acon-
seguit pels músics entre el pu-
blic va donar pas a un emoci-
onat homenatge al cantador 
Joseret, que amb motiu dels 
seus 50 anys d’ofici, va rebre de 
sorpresa un reconeixement per 
part de l’Ajuntament. 

En el segon concert de la nit, 
Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries van mostrar especta-
cle dissenyat per a l’ocasió en el 
que van interpretar fins a 9 estils 

de cantadors de jota des de Ma-
riano Manta fins al Canalero. 
Aquesta primera nit de Tradi-
cionàrius tindrà continuitat els 
dies 13 i 14 de setembre amb els 

actes commemoratius del cen-
tenari del cantant nordamericà 
Pete Seeger. Roquetes és una 
de les ciutats adherides a la com-
memoració d’aquest centenari.

Eladi Galbe, nou alcalde de Tivenys. 

compra de bitllets, línies i 
horaris a la web www.hife.es 
o mitjançant l’App Hife.
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FOOD&FASHION 
LA RÀPITA REP 
12.000 VISITES
Aquest passat cap de 
setmana ha tingut lloc a la 
Marina de Sant Carles, a La 
Ràpita, l’última edició del 
Food&Fashion, qua enguany 
ha augmentat un dia més i 
s’ha allargat de dijous a diu-
menge. L’esdeveniment ja 
és tot un referent en l’oferta 
d’oci a l’estiu a les Terres 
de l’Ebre, i ha atret més de 
12.000 visites, no només 
locals i estiuejants de la zona 
sinó també vinguts de la 
resta del territori ebrenc i 
sud del Camp de Tarragona 
i del nord de Castelló, així 
com estiuejants nacionals i 
d’altres països com An-
glaterra i França. Enguany 
el festival ha incorporat 
novetats com una nova zona 
chill out amb sessions de DJ 
a càrrec de Two Shots i Tere 
la Moderna, i més varietat 
d’espectacles, com màgia 
i monòlegs. En l’apartat 
musical, Pepet i Marieta van 
ser els encarregats d’obrir 
el festival el dijous 22, amb 
un públic familiar entregat. 
El duet Sukre van ser els 
protagonistes de la nit del 
divendres, mentre que el 
dissabte En&Ton van fer 
ballar a tot el públic amb la 
seva rumba. Joan Rovira va 
tancar el festival el diumen-
ge amb un concert íntim en 
acústic presentant el seu 
últim disc “Dies millors”. 

MÉS 
NOTÍCIES

ENTRE EL 5 I EL 8 DE SETEMBRE
La vuitena edició d’Eufònic aposta per 
l’electrònica més avantguardista
La vuitena edició del 

festival d’arts sonores, 
visuals i digitals de les 
Terres de l’Ebre, Eufònic, 
redobla l’aposta per 
l’avantguarda i incorpora al 
programa la reformulació 
de sons tradicionals a més 
d’espectacles tridimensionals, 
que volen trencar la 
tradicional bidimensionalitat 
audiovisual.     
El certamen, que arrenca el 
pròxim 5 de setembre i s’allar-
garà fins el dia 8, tindrà en les 
actuacions del mestre interna-
cional de l’ambient, William Ba-
sinski; Pye Corner Audio; Alex 
Augier; o Push 1 Stop & Wiklow 
algunes de les cites destaca-

des, al costat d’artistes digitals i 
propostes autòctones. En total, 
seran una cinquantena d’artis-
tes que ocuparan divuit espais 
de sis poblacions diferents del 
territori, amb Sant Carles de la 
Ràpita, novament, com a epi-
centre.
Aquesta setmana s’inauguren 
instal·lacions al Castell d’Ullde-
cona, al Museu de Tortosa i al 
Centre d’Art Lo Pati d’Amposta, 
i diumenge actuaran Los Sara 
Fontán al Castell de Miravet.
A la imatge adjunta, la regido-
ra de Cultura de Sant Carles de 
la Ràpita, Èrika Ferraté, i el di-
rector d’Eufònic, Vicent Fibla, 
presentant la vuitena edició del 
festival. (ACN)

LA RÀPITA
Trenta-tres activitats omplen el municipi de 
cultura tot el mes de setembre
Trenta-tres activitats, a les 

que caldria afegir totes 
les que s’inclouen en l’amplia 
programació del festival d’Arts 
Sonores i Visuals Eufònic, 
són les que composen les 
Jornades Culturals que la 
regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Ràpita ha 
programat.   
Teatre, cinema, literatura, expo-
sicions, concerts o conferènci-
es, són alguns dels àmbits que 

cobreix la programació d’estes 
jornades, que s’encetaran el 2 
de setembre amb la inauguració 
de l’exposició Aloma, de Mercè 
Rodoreda i amb l’assaig partici-
patiu del Concert per la Ràpita 
i clouran amb el tancament de 
la mostra d’artesania a l’Església 
Nova el 6 d’octubre. El gruix de 
les activitats es concentrarà en 
la primera quinzena de setem-
bre; des del festival Eufònic (del 
5 al 8 de setembre), un esdeve-

niment en sí mateix, fins al Fes-
tival Internacional de Guitarra 
(30 d’agost i 14 de setembre, o 
el Concert per la Ràpita, que ar-
ribarà el 10 de setembre. 
La XXXI Trobada gegantera (dia 14), 
la Mostra d’arts i flors als balcons 
d’Alcanar (del 16 al 26) o la Festa de 
la Sega (dia 7) són altres activitats 
de les jornades, que a més tindran 
com a complement aquest mes de 
setembre les Festes del Barri, que 
tindran lloc del 6 a l’11.
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COMPTE ENRERA: 
DARRER TALL DE 
LA N-340, A LES 
CASES D’ALCANAR
Dissabte va tenir lloc el 
darrer tall de carretera a la 
N-340, a les Cases d’Alcanar, 

per part de la Plataforma 
“Prou, AP-7 Gratuïta Ja!”. 
Quedaran quatre talls 
previstos a fer a Amposta 
fins a que finalment s’alliberi 
l’AP-7 al tram de l’Ebre i fins 
a Tarragona. Tot i així, adver-
teixen “del perill imminent 

que suposa la Vinyeta”. Mig 
centenar de persones van ta-
llar la carretera a 130 dies per 
fer l’AP-7 gratuïta. La lluïta 
seguirà malgrat l’alliberament 
de peatges: “hem de dignificar 
el territori”, diu el portaveu 
Llorenç Navarro.

EXPOSICIONS 
OBERTES 
DURANT 
LES FESTES 
QUINQUENNALS 
D’ULLDECONA 
Del 6 al 15 de setembre, 
Ulldecona celebra les seves 
Festes Quinquennals en 
honor a la Mare de Déu de 
la Pietat. Tot el poble es 
convertirà durant aquests 
dies en una fantástica 
mostra a l’aire lliure dels 
treballs artesanals fets 
durant els últims mesos per 
veïns i veïnes de municipi. A 
banda però, des de l’Ajun-
tament, i en col·laboració 
amb particulars i entitats 
diverses, s’ha organitzat 
fins a 11 exposicions que es 
podran visitar també durant 
les festes. 

VISITES A LES 
PINTURES DEL 
‘COCÓ DE LA 
GRALLA’ 
El conjunt pictòric del 
Cocó de la Gralla (Mas de 
Barberans), situat dins del 
Parc Natural dels Ports, és 
una mostra de l’art rupestre 
llevantí. La seva antiguitat 
és d’uns 8.000 anys i es 
va pintar dins del període 
epipaleolític. Descobertes 
fa uns catorze anys, es van 
posar, des del 2017, a l’abast 
dels visitants després de 
protegir i documentar les 
pintures adequadament. 
Tota l’activitat, amb la 
visita guiada, té una durada 
aproximada de dos hores 
i quart. Es tracta de fer 
una contextualització del 
conjunt pictòric del Cocó 
de la Gralla, al Museu de la 
Pauma, sobre el calc de les 
pintures i posterior visita al 
jaciment. L’activitat està di-
rigida per una Historiadora 
de l’art. Les properes visites 
es poden fer demà dissabte, 
a les 17 hores, i el dissabte 
28 de setembre (17 h). 

(La Plana Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

ALCANAR
Es descobreix un espai dedicat al culte religiós, 
al jaciment arqueològic de Sant Jaume
Les portes de Sant Jaume 

Mas d’en Serrà s’obriren 
diumenge, 25 d’agost, 
per tornar a donar vida al 
jaciment arqueològic, quan 
està a punt de finalitzar la 
vint-i-dosena campanya 
que el Grup de Recerca en 
Arqueologia Protohistòrica 
(GRAP) de la Universitat de 
Barcelona mostra els resultats 
al centenar de visitants 
que any rere any visiten les 
excavacions.  
La jornada fou l’únic moment 
de l’any en el qual es va poder 
contemplar l’assentament de 
la Primera Edat de Ferro, on 
enguany han descobert el que 

sembla una capella a dintre del 
palauet.
En aquesta campanya també 
s’han localitzat materials cerà-
mics diferents dels que s’havien 
tret fins ara. Després d’excavar 
durant un mes, la pròxima set-
mana s’inicia un procés d’un 
any dedicat a investigar i pro-
cessar la informació. La cam-
panya d’enguany s’ha dividit en 
dos fases: l’arqueològica i la de 
restauració, ja que els murs dels 
palauets s’han de conservar. De 
cara al futur, es planteja l’opció 
d’obrir al públic el jaciment du-
rant tot l’any, paral·lelament a 
les excavacions.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar i 

regidor de Cultura, ha volgut 
posar en valor la feina de “l’equip 
d’arqueòlegs, restauradores i 
conservadores per realitzar, un 
any més, la imprescindible tas-

SANT JAUME D’ENVEJA
Olimpiades 
Aquàtiques Estiu 2019

Aquest diumenge, s’han 
celebrat a la Piscina de 

Sant Jaume les Olimpíades 
Aquàtiques Estiu 2019.  
Han estat organitzades per 
Aquaevents de Xavi de la Torre 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament. Després de disputades 
totes les proves en les diferents 

especialitats, ha tingut lloc el 
repartiment de medalles i diplo-
mes entre els participants. Més 
d’un centenar de nois i noies. 
Per acabar, parlaments a càrrec 
de tots els monitors, el regidor 
d’esports Rogelio Masià i l’alcal-
de Joan Castor Gonell. (nota i 
foto: Joan Salvador Llambrich).

LA SÉNIA
Agermanament amb el 
municipi de Cazorla

Als anys 60, molts 
andalusos van emigrar 

fins a terres catalanes. 
La Sénia va rebre més de 700 
habitants de Cazorla (Jaén), 
i des de l’any passat els mu-
nicipis estan agermanats. 
Durant les festes del poble 
del Montsià s’ha fet oficial la 

unió dels dos municipis amb 
la descoberta de la placa de 
l’agermanament. 
Una cercavila va desfilar fins 
al barri de Cazorla, situat a 
l ’entrada de la Sénia, on es 
va destapar la placa que 
commemora la unió dels 
dos pobles. 

ca de recuperar el nostre pas-
sat més remot i garantir que el 
monument es conserve durant 
molts i molts anys encara”.
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JORNADES DE 
CICLOTURISME 
PER CONVERTIR 
L’EBRE EN UNA 
DESTINACIÓ 
CICLOTURÍSTICA 
POTENT

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través del projecte 
Baix Ebre Avant, ha progra-
mat unes jornades de ciclotu-
risme amb l’objectiu d’ajudar 
a la reflexió dels gestors 
privats i públics del Baix Ebre 
en el desenvolupament del 
cicloturisme. 
La primera d’aquestes sessi-
ons tindrà lloc el pròxim 4 de 
setembre, a l’espai Ebre Terra 
de Deltebre, on s’abordaran 

els elements clau per a la 
creació i la comercialització 
del producte cicloturístic. 

Hi intervindran: Jesús Mon-
león de l’empresa Hardacho, 
especialista en activitats a 
la natura al voltant de la Via 
Verde Ojos Negros; Jaume 
Rué, de l’empresa Cycling 
Costa Daurada i Anna Sans, 
directora de Trek and Ride, 
empresa receptiva de vacan-
ces a peu i en bicicleta.

El 18 de setembre es farà 
una altra sessió dedicada a la 
cooperació público-privada, 
així es presentaran projectes 
previstos de cooperació entre 
actors turístics i gestors del 
territori. 

Finalment, el dia 2 d’octu-
bre s’abordarà la necessitat 
d’impulsar itineraris de gran 
recorregut com a clau d’èxit 
per tal de posicionar-se en els 
mercats internacionals. 

OLIVERES  
MIL.LENÀRIES, 
A LA VENDA EN 
WALLAPOP
Segons informa À Punt, 
existeix patrimoni mediam-
biental a la venda en internet 
de forma “totalment impune. 
En plataformes de com-
pravenda entre particulars, 
com Wallapop, es pot trobar 
qualsevol cosa, i també 
oliveres centenàries valen-
cianes per 60.000 euros. La 
llei valenciana prohibix la 
venda d’aquests arbres quan 
superen els 350 anys. La Ge-
neralitat ja està investigant 
el possible espoli”.

ERC SANTA 
BÀRBARA
La secció local d’ERC de 
Santa Bàrbara informa que 
demà dissabte realitzarà una 
assemblea oberta a tota la 
població a partir de les 19h. 
“Durant l’assemblea posarem 
en coneixement a totes les 
decisions preses per tirar 
endavant el pacte de govern, 
els diferents actes que 
durem a terme, entre altres. 
Si tenieu dubtes polítics 
que afecten a totes i voleu 
preguntar-los o simplement 
voleu estar informats sobre 
l’estat del poble, us convi-
dem a vindre demà a l’Hotel 
d’Entitats”.

CONCERT PLANER 
D’ESTIU
Avui Divendres Concert del 
conjunt instrumental d’estiu, 
que dirigeix el professor 
Quim Tafalla. Serà a les 20h. 
a les Piscines Municipals. 

CAMPUS CF 
SANTA BÀRBARA
Del 2 al 10 de setembre, el CF 
Santa Bàrbara organitza un 
Campus amb classes de repàs 
extraescolars, jocs d’aigua, 
pràctica d’esports i gimcanes.

(notícies de la Plana Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

CAMÍ DE L’11-S
La venda de samarretes ‘Diada 2019-Objectiu 
Independència’ creix respecte l’any passat
La venda de samarretes de 

la ‘Diada 2019-Objectiu 
Independència’ ha augmentat 
respecte, fet que de 
l’Assemblea Nacional Catalana 
valora positivament perquè 
“demostra que la societat 
catalana percep com a molt 
necessari col·laborar amb la 
compra de samarretes com 
a eina imprescindible de 
finançament de l’entitat per 
poder assumir i dur a terme 
els centenars d’actes que es 
duen a terme durant la resta 
de l’any”.  
La xifra de busos reservats per 
assistir a la Diada es manté 
semblant a la de l’any passat. 

Per contra, la xifra d’inscrits ha 
caigut un 25%. L’Assemblea in-
terpreta aquesta aquest descens 
d’inscrits com una conseqüèn-
cia al fet que aquest any no s’ha-
gi organitzat cap “performance” 
i que, per tant, els assistents no 
veuen la necessitat d’inscriu-
re-s’hi tot i que tenen la intenció 
d’anar-hi. Tot i això, l’entitat fa 
una crida que la gent s’hi inscri-
gui igualment, per garantir l’èxit 
de l’organització. 
Gràcies a la venda de samarre-
tes i els ingressos que generen, 
l’Assemblea pot continuar “tre-
ballant per la independència 
organitzant activitats durant la 
resta de l’any. Un exemple, n’és 

la participació de l’Assemblea al 
festival polític d’Arendalsuka, a 
Arendal, a prop d’Oslo. Es tracta 
d’un dels festivals polítics més 
importants de Noruega i un 
dels més rellevants dels països 
nòrdics. La presència de l’As-
semblea Noruega va servir per a 

LES CASES
El bus ‘Ho tornarem a 
fer’ acaba la seva ruta

Les Cases d’Alcanar ha 
estat el municipi elegit 

per concloure la campanya 
d’estiu d’Òmnium Cultural de 
l’autobús “Ho tornarem a fer” 
que ha visitat una trentena 
de pobles costaners de 
Catalunya.  

Des de l’associació expliquen 
que la iniciativa s’ha fet amb 
la intenció de denunciar la re-
gressió democràtica que es viu 
a l’Estat espanyol i refermar el 
compromís de l’entitat en la de-
fensa i exercici dels drets fona-
mentals.

L’AMPOLLA
La tempesta obliga a 
tallar l’N-340

L’N-340 a l’altura de 
l’Ampolla va estar tallada 

dimarts la tarda unes hores 
fins que la situació va quedar 
normalitzada, un cop les 
tasques per treure l’aigua 
embassada baix del pont que 
creua per sota l’autopista 

AP-7 van permetre reobrir la 
circulació. 
D’altra banda, dir també que 
la circulació ferroviària entre 
Mont-roig i l’Hospitalet de l’In-
fant també va estar tallada unes 
hores fins que es va poder res-
tablir.  
  

proporcionar informació sobre 
la situació política a Catalunya, 
el judici al Tribunal Suprem, i 
la persecució dels drets civils i 
polítics a l’Estat espanyol i de la 
lluita per l’autodeterminació del 
poble català en la fase actual”.
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TURISME FLIX
ARTEFACTES 
EXPLOSIUS EN UN 
GARATGE

LARIBERA D’EBRE
AL PROJECTE
MED PEARLS

Med Pearls té com a objectiu la 
creació de 26 experiències tu-
rístiques en diversos països del 
Mediterrani, que tindran com a 
finalitat posicionar internacional-
ment la Mediterrània com a des-
tinació de qualitat i excel·lència 
per a l’Slow Tourism. 
El projecte  està adreçat a “Des-
tinations Management Compa-
nies” (DMCs) que tinguin capa-
citat per crear productes Slow 
Tourismtes. 
La Ribera d’Ebre, juntament amb 
L’Anoia i Les Garrigues, són les 
zones de Catalunya escollides 
per entrar a formar part dels pi-
lots del projecte.

Dilluns van trobar dos artefactes 
explosius en un garatge situat 
al Carrer la Pau del barri de Les 
Casetes de Flix. Primer de tot 
van arribar els Mossos d’Esqua-
dra que van acordonar la zona i 
desallotjar la casa veïna per pre-
caució. Més tard van arribar els 
agents de la Unitat Tedax-NR-
BQ per fer-se càrrec de les dues 
peces. Els experts del Tedax van 
veure que estaven molt deterio-
rades perquè eren de ferro. Una 
era una granada de mà de pro-
cedència polonesa, i l’altra era 
part d’una granada de morter, a 
la qual li mancava un tros. 
(ebredigital.cat)

MÓRA D’EBRE AVUI FLIX TERRA ALTA TERRA ALTA
NOU MAMÒGRAF 
PER A L’HOSPITAL 
COMARCAL 

TERESA JORDÀ ES 
REUNEIX AMB ELS 
ALCALDES

CINQUENA 
MANIFESTACIÓ 
AMB TALL A LA C-12

LA ‘VEREMA 
SOLIDÀRIA’ ARRIBA  
PER PRIMER COP

ACCIONS PER 
FRENAR NOUS 
PARCS EÒLICS

El passat juliol va entrar en fun-
cionament el nou mamògraf de 
l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre. 
Amb aquest, són tres els aparells 
que la Fundación Amancio Or-
tega ha cedit als hospitals de la 
Regió Sanitària de l’Ebre. En con-
cret a l’Hospital Verge de la Cinta 
de Tortosa, a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta i a l’Hospital Comar-
cal Móra d’Ebre. Els mamògrafs 
aporten equipaments de tecno-
logia per al cribratge i el diagnòs-
tic del càncer de mama d’última 
generació. A Catalunya s’acaba-
ran substituint un total de 43 ma-
mògrafs, cosa que permetrà que 
no en quedi cap d’analògic.

La consellera d’Agricultura, Te-
resa Jordà, es reuneix amb al-
caldes dels municipis afectats 
per l’incendi a la Ribera d’Ebre. 
Segons ha pogut saber l’ACN, la 
reunió és avui divendres a Flix i 
hi participarà la consellera im-
plicada i els batlles afectats de 
les comarques de la Ribera, el 
Segrià i les Garrigues. En la roda 
de premsa posterior al Consell 
Executiu la consellera de la Pre-
sidència, Meritxell Budó, ha dit 
que amb la reunió es pretén “tre-
ballar conjuntament la resposta 
d’emergència” com assegura que 
ja s’ha fet “amb els ajuntaments i 
els conselles comarcals”.

Pagesos i ramaders afectats pels 
focs de la Ribera d’Ebre van ta-
llat per cinquè cop la C-12 a Flix, 
diumenge passat, per reclamar 
ajuts directes per recuperar-se 
de les pèrdues causades pel foc. 
Amb diversos tractors a la cal-
çada, els manifestants, que han 
estat uns 300, segons els or-
ganitzadors, han exhibit creus 
amb cartells enganxats on es 
llegia ‘Primer, cremats; després, 
oblidats”. 
A més, els manifestants han 
aprofitat el tall per a repartir 
ampolles d’oli als conductors 
afectats per aquest cinquè tall 
de la carretera.

La ‘Verema solidària’ és una ini-
ciativa que va néixer fa tres anys 
amb l’objectiu de recolzar pro-
jectes socials que lluiten contra 
la pobresa i les desigualtats. En-
guany, sota el lema ‘Talla amb la 
pobresa i l’exclusió social’ qua-
tre cellers catalans organitzen 
una verema popular, amb acti-
vitats per a nens, visites guiades, 
tast de vins i degustacions gas-
tronòmiques. El celler Herència 
Altés de Gandesa donarà el tret 
de sortida de la ‘Verema solidà-
ria’ el dissabte 7 de setembre 
amb una verema acompanya-
da a una parcel·la de la finca Lo 
Grau de l’Inquisidor.

La plataforma en Defensa de la 
Terra Alta i l’Ateneu Popular la 
Pastora van tornar a denunciar “la 
passivitat” del Consell Comarcal 
per aturar la instal·lació de no-
ves centrals eòliques. Exigeixen 
al nou govern comarcal “passes 
clares” contra la massificació i que 
donin suport a la moció que es va 
aprovar al final del passat mandat. 
I proposen que el govern comar-
cal es reuneixi amb les empreses 
promotores de les centrals, que 
exigeixin responsabilitats als càr-
recs de la Generalitat que es van 
comprometre a aturar els nous 
projectes i que obrin els procedi-
ments legals per frenar-los.

LA RÀPITA
EL MUNICIPI DEL MONTSIÀ INCIDIRÀ EN LA TRADICIÓ I ELS 
VALORS MEDIAMBIENTALS EN LA SEGONA FESTA DE LA SEGA 
DE L’ARRÒS, EL DISSABTE 7 DE SETEMBRE
La Ràpita celebrarà el proper 7 
de setembre la primera de les 
Festes de la Sega que compo-
sen el calendari ebrenc amb el 
qual un total de sis municipis 
del Delta de l’Ebre commemo-
ren aquesta activitat agrícola 
emblemàtica. La incorporació 
de la Ràpita, enguany, en aquest 
calendari, s’ha volgut fer refor-
çant els valors mediambientals 
de la celebració, organitzada 
per la Fundació Plegadis -on 
tindrà lloc la jornada- i l’Ajun-
tament de la Ràpita. I és que el 
Delta de l’Ebre s’està tintant de 
groc perquè els camps d’arròs 
comencen a madurar i això vol 
dir que aquest cereal que con-
forma l’essència del Delta està 
ja a punt per a la sega. Des de 
fa uns anys, alguns municipis 
ho commemoren rememorant 
la tasca de la sega a la manera 
tradicional. És el cas de la Ràpi-

ta, que prepara la segona edició 
de la Festa Tradicional de la Sega 
amb l’objectiu central de “reme-
morar la manera de treballar dels 
nostres avantpassats, gràcies a 
l’esforç dels quals som el que 
som, per això és un orgull per a 
l’Ajuntament de la Ràpita recu-
perar, també a través d’aquesta 
Festa de l’Arròs, els nostres orí-
gens”, ha destacat l’alcalde, Jo-
sep Caparrós. La Ràpita ha estat 
l’última a incorporar-se al ca-

lendari ebrenc d’aquestes festes 
tradicionals però com a tret di-
ferencial, la col·laboració entre la 
Fundació Plegadis i l’Ajuntament 
de la Ràpita a l’hora d’organitzar 
aquesta jornada permet dotar-la 
d’un major contingut mediam-
biental, un “valor afegit” que han 
volgut destacar tant l’alcalde 
com el coordinador de projectes 
de la fundació, Sergi Sales, en la 
presentació de la festa.



ROMÉ / ROMANÍ / ROMERO 
ROSMARINUS 
OFFICINALIS

És una planta/herba que té abundants funcions, però delicades

Els brots tendres, fulles, flors, extracte en decocció, esperit i/o oli essencial.
Estimulant i diürètic, rubefaent, fa pujar la tensió (hipertensor) i estimula l’estat anímic, cardiotònic, desinfectant, carminatiu, pel colesterol, cicatritzant, 
dolors menstruals, fibromiàlgia i dolors musculars en general, antiespasmòdic (malalties respiratòries) aparell digestiu, cicatritzant, afeccions del fetge, 
reuma, calvície o alopècia (loció preparada amb una part d’oli de romer i dues parts d’oli d’ametlla, és un dels remeis més eficients).
Mastegar 3 brots tendres tonifiquen la musculatura del cor delicat.

Tisana: (uns 3 g per tassa d’aigua de 250 ml. (podem fer l’equivalència d’un “pessic” o allò que es pot agafar amb 3 dits).
Fer una infusió o tisana, posant l’herba al fons del got i abocar l’aigua bullint, tapar i deixar reposar uns 3 minuts.
Oli o Esperit: Es posa dins d’una ampolla de vidre, romer acabat de collir (entre el 4rt dia de lluna vella i els 3r de minvant) introduir-ho sense atapeir i 
acabar-ho d’omplir d’oli. Es deixa a sol i serena 40 dies. També es pot fer amb esperit de vi.
En aquests casos només és per a ús tòpic, fregues a les articulacions adolorides, cops, nafres (pel cas de l’oli) i especialment peus fatigats per llargues 
caminades; a la vegada que calma, també desinfecta de fongs i bacteris (en aquest cas per l’esperit).

La ingesta interna, sobredosis, ús saturat o en excés és molt tòxica i és molt perjudicial, per tant cal prendre dosis petites i més aviat aigualides que 
concentrades.

És molt corrent a les nostres terres, on es troben els coscolls i en zones de matollars, pedrusques, camps de secà erms, zones calcàries i solejades de 
l’entorn nostre de les Terres de l’Ebre.

És considerat similar o amb propietats semblants al ginseng.
Hi ha una dita popular que diu: “Del romer se’n pot escriure un llibre sencer” 

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

ON LA PUC TROBAR?:

2

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MARIANO TOHA

El CF Amposta es va 
emportar el Mariano Toha 

en guanyar a la final per 1-0 al 
Perelló.
Una final marcada per l’expulsió 
de Damià, porter perellonenc, 
als primers minuts. Malgrat això, 
va ser del tot igualada i es va de-
cidir amb un penal molt discutit 
pel Perelló. L’equip de Teixidó cal 
dir que va fer una bona sensa-
ció, molt ordenat sobre el camp, 
fent el que devia en els dos par-
tits. A la semifinal, va eliminar el 
Tortosa. Nacho va avançar els 
roigiblancs, però Gustavo, amb 

un gran gol, va empatar. Als pe-
nals, l’encert de Damià, porter 
del Perelló, va ser clau pel triomf 
dels grocinegres. En la segona 
semifinal, l’Amposta va véncer 
l’equip amfitrió, el R Bítem, per 
0-2 amb gols de Jordi Tomàs i 
Carles, de penal. Abans de co-
mençar aquesta semifinal, la UE 
R Bítem va retre homenatge a 
dos jugadors que han estat vin-
culats durant més d’una década 
al club. És el cas de Jota i Josep 
Llaó. Finalment, lamentar la lesió 
del jugador de Bítem Sergi Bel, 
amb trencament del tabic nasal. 

L’Amposta guanya el 
Perelló, a la final

UE RAPITENCA

Fa tres setmanes, a la Unió 
Esportiva Rapitenca va 

haver-hi un ensurt.            
Els jugadors Brayan i Ricardo, dos 
davanters que han de tenir pro-
tagonisme a l’equip, van anar a 
fer un partit amb el Reus Depor-
tiu. Les alarmes es van encendre 
perquè, si acabaven marxant, 
això suposava un contratemps, 
ja iniciada la pretemporada. A 
més, la problemàtica es va origi-
nar quan els jugadors, segons ha 
informat el propi club, no tenien 
permís per fer aquest partit. Així 
mateix, el Reus tampoc havia fet 
la consulta a la Rapitenca, de si 
podien anar a jugar. Potser el 
Reus va poder pensar que parlant 

amb els jugadors era suficient. 
En qualsevol cas, l’enrenou es 
va solucionar i una vegada es va 
parlar amb els jugadors, aquests 
continuen a la Rapitenca i el par-
tit que van fer a Reus ha acabat 
sent una anècdota d’estiu.
De l’actualitat de l’equip, dir que 
el fitxatge mediàtic, Josep Becer-
ra, amb molesties, no ha pogut 
disputar els partits de pretempo-
rada com la resta de l’equip. 

Brayan i Ricardo 
segueixen a l’equip

Reconeixement del R Bítem a Josep Llaó i a Jota, pels anys que han estat al club.

AQUEST ANY 
VOLAREM
Nova temporada, noves 
il·lusions. Un any més els 
equips ebrencs han fet els 
seus deures en totes les 
categories: l’Ascó, millor 
equip del que s’esperava. 
A 2a. Catalana, els nostres 
deu representants han fet 
equips per a no baixar ni un, 
però seria una loteria que 
per segon any no en baixi 
cap i més havent 10 conjunts 
ebrencs de 18. La meva 
aposta és que màxim hi 
haurà un descens ebrenc. La 
travessa en aquesta primera 
provincial és molt clara: Tor-
tosa i Rapitenca es jugaran 
el campionat. Però ull amb 
Amposta, Gandesa i  Cam-
brils que donaran guerra. 
A tercera catalana, un any 
més, els equips s’han refor-
çat i molt: 160 fitxatges. La 
Cava, Olímpic, R-Bítem, Ba-
tea, Rapitenca B i Catalònia 
són els que haurien d’estar 
en les primeres places. A 
la 4a catalana, cinc equips 
nous, i molts aspirants per a 
l’ascens: Masdenverge, Be-
nissanet, Ginestar, Vilalba, 
Pinell i Gandesa B.   
Un any més es presenten 
unes lligues molt renyides 
i emocionants. Un any més 
estaré amb vosaltres. És la 
meva temporada número 
9. Analitzar cada setmana 
l’actualitat del futbol ebrenc 
és per a mi un luxe i que 
vostès tinguin l’actualitat 
del nostre futbol del territori 
és un regal. Aquest any tots 
volarem.

CELMA

L’AFER NEYMAR
Neymar  ha paralitzat el 
món esportiu durant les 
vacances. Com a espectador, 
per un costat em sembla 
interessant tot l’afer perquè 
és un tema que crea debat i 
que ocupa molts minuts de 
programes esportius. Mal-
grat que ja cansa, també és 
distret. Per un altre costat, 
em sembla una barbaritat 
tot el culebró. Fa 20 anys, 
parlar de 150 milions de 
pessetes era una quimera. 
I ara es parla de 150 mili-
ons...d’euros....és preocupant 
amb la situació econòmica 
que tenim, que un jugador 
de futbol pugui suposar 
un desembòs d’aquesta 
magnitud.  Crec que  està tot 
sobrevalorat i que l’esport 
professional s’ha convertit 
en un circ. De totes formes, 
tot i l’impacte de l’afer 
Neymar i la difusió mediàti-
ca que genera, jo em quedo 
amb tota la gent que esteu 
treballant per clubs mo-
destos i que, malgrat poder 
estar eclipsats per l’esport 
professional, tireu avant 
tot i les dificultats en què 
us trobeu. Hi ha gent que 
em diu que sóc minoritari, 
perquè parlo de les categori-
es regionals. Per a mi és una 
satisfacció fer-ho. El tema 
Neymar em distrau. Però 
no m’apassiona. M’atrauen 
més les categories regionals. 
En aquesta línia, comencem 
una nova temporada. Amb 
il.lusió i ganes de seguir sent 
minoritari.   
Endavant!

MICHEL

TORTOSA-RAPITENCA
El derbi de la primera jornada del campionat a la Segona ca-

talana, entre el Tortosa i la Rapitenca es disputarà el diumen-
ge dia 8 de setembre a les 20 hores.  

IKER CID FITXA 
AMB EL SILVA DE 
GALÍCIA
En principi, Iker Cid continu-
ava amb el Perelló, equip del 
seu poble, tot i haver rebut 
diverses propostes d’equips 
ebrencs. No obstant, fa dues 
setmanes, va rebre una pro-
posta del Silva, de la Tercera 
divisió de Galícia. El jove pere-
llonenc, després de valorar-la, 
va decidir acceptar-la i va fit-
xar amb el club gallec, provant 
aquesta nova experiència a la 
Tercera divisió.  El Perelló bus-
ca ara un davanter per poder 
completar la plantilla.  

UN ALTRE 
CULEBRÓ D’ESTIU
Albert Castell, jugador de 
l’Ulldecona, havia renovat 
amb el club faldut. Passades 
les setmanes, el jugador ha 
decidit per motius personals 
no seguir. I ara li ha sortit la 
possibilitat d’anar al Gandesa, 
on ja ha entrenat. No obstant, 
de moment, segueix sent 
jugador de l’Ulldecona perquè 
no disposa de la baixa.     

MEMORIAL 
AMADEU CID
Demà dissabte, a la Vinyeta 
del Perelló, tindrà lloc una 
nova edició del Trofeu Amadeu 
Cid. Serà en un format 3x1 
amb l’Amposta, el Catalònia 
i l’equip local. Per segon any, 
el trofeu tindrà una vessant 
solidària. La recaptació serà a 
favor de la Fundació Noèlia.  
Així mateix, recordem que 
dissabte passat, a Ginestar, el 
partit fou solidari en benefici 
d’aquesta Fundació.

BREUS
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PRIMERA CATALANA
 

1A. CATALANA 
GRUP 2 

TEMPORADA 
2019/20 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 8/9/19

JORNADA 18. 26/1/20

At Sant Just-Gavà
Montañesa-S Ildefons
Martinenc-Tàrrega
Santboià-Alcarràs
Almacelles-Ascó
Mollerussa-Vilanova
Martorell-Can Vidalet
Catllar-Vista Alegre
Viladecans-Valls

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 15/9/19

JORNADA 19. 2/2/20

Gavà-Viladecans
S Ildefons-At Sant Just
Tàrrega-Montañesa
Alcarràs-Martinenc
Ascó-Santboià
Vilanova-Almacelles
Can Vidalet-Mollerussa
Vista Alegre-Martorell
Valls-Catllar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 22/9/19

JORNADA 20. 9/2/20

Gavà-S Ildefons
At Sant Just-Tàrrega
Montañesa-Alcarràs
Martinenc-Ascó
Santboià-Vilanova
Almacelles-Can Vidalet
Mollerussa-Vista Alegre
Martorell-Valls
Viladecans-Catllar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 29/9/19

JORNADA 21. 16/2/20

S Ildefons-Viladecans
Tàrrega-Gavà
Alcarràs-At Sant Just
Ascó-Montañesa
Vilanova-Martinenc
Can Vidalet-Santboià
Vista Alegre-Almacelles
Valls-Mollerussa
Catllar-Martorell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 6/10/19

JORNADA 22. 1/3/20

S Ildefons-Tàrrega
Gavà-Alcarràs
At Sant Just-Ascó
Montañesa-Vilanova
Martinenc-Can Vidalet
Santboià-Vista Alegre
Almacelles-Valls
Mollerussa-Catllar
Viladecans-Martorell

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 13/10/19

JORNADA 23. 8/3/20

Tàrrega-Viladecans
Alcarràs-S Ildefons
Ascó-Gavà
Vilanova-At Sant Just
Can Vidalet-Montañesa
Vista Alegre-Martinenc
Valls-Santboià
Catllar-Almacelles
Martorell-Mollerussa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 20/10/19

JORNADA 24. 15/3/20

Tàrrega-Alcarràs
S Ildefons-Ascó
Gavà-Vilanova
At Sant Just-Can Vidalet
Montañesa-Vista Alegre
Martinenc-Valls
Santboià-Catllar
Almacelles-Martorell
Viladecans-Mollerussa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 27/10/19

JORNADA 25. 22/3/20

Alcarràs-Viladecans
Ascó-Tàrrega
Vilanova-S Ildefons
Can Vidalet-Gavà
Vista Alegre-At Sant Just
Valls-Montañesa
Catllar-Martinenc
Martorell-Santboià
Mollerussa-Almacelles

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 3/11/19

JORNADA 26. 29/3/20

Alcarràs-Ascó
Tàrrega-Vilanova
S Ildefons-Can Vidalet
Gavà-Vista Alegre
At Sant Just-Valls
Montañesa-Catllar
Martinenc-Martorell
Santboià-Mollerussa
Viladecans-Almacelles

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 10/11/19

JORNADA 27. 5/4/20

Ascó-Viladecans
Vilanova-Alcarràs
Can Vidalet-Tàrrega
Vista Alegre-S Ildefons
Valls-Gavà
Catllar-At Sant Just
Martorell-Montañesa
Mollerussa-Martinenc
Almacelles-Santboià

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 17/11/19

JORNADA 28. 19/4/20

Ascó-Vilanova
Alcarràs-Can Vidalet
Tàrrega-Vista Alegre
S Ildefons-Valls
Gavà-Catllar
At Sant Just-Martorell
Montañesa-Mollerussa
Martinenc-Almacelles
Viladecans-Santboià

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 12. 24/11/19

JORNADA 29. 26/4/20

Vilanova-Viladecans
Can Vidalet-Ascó
Vista Alegre-Alcarràs
Valls-Tàrrega
Catllar-S Ildefons
Martorell-Gavà
Mollerussa-At Sant Just
Almacelles-Montañesa
Santboià-Martinenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 13. 1/12/19

JORNADA 30. 3/5/20

Vilanova-Can Vidalet
Ascó-Vista Alegre
Alcarràs-Valls
Tàrrega-Catllar
S Ildefons-Martorell
Gavà-Mollerussa
At Sant Just-Almacelles
Montañesa-Santboià
Viladecans-Martinenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 14. 15/12/19

JORNADA 31. 10/5/20

Can Vidalet-Viladecans
Vista Alegre-Vilanova
Valls-Ascó
Catllar-Alcarràs
Martorell-Tàrrega
Mollerussa-S Ildefons
Almacelles-Gavà
Santboià-At Sant Just
Martinenc-Montañesa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 15. 22/12/19

JORNADA 32. 17/5/20

Can Vidalet-Vista Alegre
Vilanova-Valls
Ascó-Catllar
Alcarràs-Martorell
Tàrrega-Mollerussa
S Ildefons-Almacelles
Gavà-Santboià
At Sant Just-Martinenc
Viladecans-Montañesa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 16. 12/1/20

JORNADA 33. 24/5/20

Viladecans-Vista Alegre
Valls-Can Vidalet
Catllar-Vilanova
Martorell-Ascó
Mollerussa-Alcarràs
Almacelles-Tàrrega
Santboià-S Ildefons
Martinenc-Gavà
Montañesa-At Sant Just

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 17. 19/1/20

JORNADA 34. 31/5/20

Vista Alegre-Valls
Can Vidalet-Catllar
Vilanova-Martorell
Ascó-Mollerussa
Alcarràs-Almacelles
Tàrrega-Santboià
S Ildefons-Martinenc
Gavà-Montañesa
At Sant Just-Viladecans

CALENDARI TEMPORADA 2019-2020

SEGONA CATALANA
 

2A. CATALANA 
GRUP 6 

TEMPORADA 
2019/20 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 8/9/19

JORNADA 18. 26/1/20

Pobla M-Camarles
Ulldecona-Bonavista
Roda Berà-Perelló
Cambrils U.-Amposta
Montblanc-Borges
Canonja-Móra Nova
La Sénia-Riudoms
Tortosa-Rapitenca
Ampolla-Gandesa

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 15/9/19

JORNADA 19. 2/2/20

Bonavista-Tortosa
Riudoms-Ulldecona
Camarles-La Sénia
Gandesa-Pobla M.
Borges-Ampolla
Móra Nova-Montblanc
Perelló-Canonja
Amposta-Roda Berà
Rapitenca-Cambrils U.

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 22/9/19

JORNADA 20. 9/2/20

Bonavista-Riudoms
Ulldecona-Camarles
La Sénia-Gandesa
Pobla M.-Borges
Ampolla-Móra Nova
Montblanc-Perelló
Canonja-Amposta
Roda Berà-Rapitenca
Tortosa-Cambrils U.

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 29/9/19

JORNADA 21. 16/2/20

Riudoms-Tortosa
Camarles-Bonavista
Gandesa-Ulldecona
Borges-La Sénia
Móra Nova-Pobla M.
Perelló-Ampolla
Amposta-Montblanc
Rapitenca-Canonja
Cambrils U.-Roda Berà

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 6/10/19

JORNADA 22. 1/3/20

Riudoms-Camarles
Bonavista-Gandesa
Ulldecona-Borges
La Sénia-Móra Nova
Pobla M.-Perelló
Ampolla-Amposta
Montblanc-Rapitenca
Canonja-Cambrils U.
Tortosa-Roda Berà

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 13/10/19

JORNADA 23. 8/3/20

Camarles-Tortosa
Gandesa-Riudoms
Borges-Bonavista
Móra Nova-Ulldecona
Perelló-La Sénia
Amposta-Pobla M.
Rapitenca-Ampolla
Cambrils U.-Montblanc
Roda Berà-Canonja

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 20/10/19

JORNADA 24. 15/3/20

Camarles-Gandesa
Riudoms-Borges
Bonavista-Móra Nova
Ulldecona-Perelló
La Sénia-Amposta
Pobla M.-Rapitenca
Ampolla-Cambrils U.
Montblanc-Roda Berà
Tortosa-Canonja

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 27/10/19

JORNADA 25. 22/3/20

Gandesa-Tortosa
Borges-Camarles
Móra Nova-Riudoms
Perelló-Bonavista
Amposta-Ulldecona
Rapitenca-La Sénia
Cambrils U.-Pobla M.
Roda Berà-Ampolla
Canonja-Montblanc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 3/11/19

JORNADA 26. 29/3/20

Gandesa-Borges
Camarles-Móra Nova
Riudoms-Perelló
Bonavista-Amposta
Ulldecona-Rapitenca
La Sénia-Cambrils U.
Pobla M.-Roda Berà
Ampolla-Canonja
Tortosa-Montblanc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 10/11/19

JORNADA 27. 5/4/20

Borges-Tortosa
Móra Nova-Gandesa
Perelló-Camarles
Amposta-Riudoms
Rapitenca-Bonavista
Cambrils U.-Ulldecona
Roda Berà-la Sénia
Canonja-Pobla M.
Montblanc-Ampolla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 17/11/19

JORNADA 28. 19/4/20

Borges-Móra Nova
Gandesa-Perelló
Camarles-Amposta
Riudoms-Rapitenca
Bonavista-Cambrils U.
Ulldecona-Roda Berà
La Sénia-Canonja
Pobla M.-Montblanc
Tortosa-Ampolla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 12. 24/11/19

JORNADA 29. 26/4/20

Móra Nova-Tortosa
Perelló-Borges
Amposta-Gandesa
Rapitenca-Camarles
Cambrils U.-Riudoms
Roda Berà-Bonavista
Canonja-Ulldecona
Montblanc-La Sénia
Ampolla-Pobla M.

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 13. 1/12/19

JORNADA 30. 3/5/20

Móra Nova-Perelló
Borges-Amposta
Gandesa-Rapitenca
Camarles-Cambrils U.
Riudoms-Roda Berà
Bonavista-Canonja
Ulldecona-Montblanc
La Sénia-Ampolla
Tortosa-Pobla M.

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 14. 15/12/19

JORNADA 31. 10/5/20

Perelló-Tortosa
Amposta-Móra Nova
Rapitenca-Borges
Cambrils U-Gandesa
Roda Berà-Camarles
Canonja-Riudoms
Montblanc-Bonavista
Ampolla-Ulldecona
Pobla M.-La Sénia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 15. 22/12/19

JORNADA 32. 17/5/20

Perelló-Amposta
Móra Nova-Rapitenca
Borges-Cambrils U
Gandesa-Roda Berà
Camarles-Canonja
Riudoms-Montblanc
Bonavista-Ampolla
Ulldecona-Pobla M.
Tortosa-La Sénia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 16. 12/1/20

JORNADA 33. 24/5/20

Tortosa-Amposta
Rapitenca-Perelló
Cambrils U.-Móra Nova
Roda Berà-Borges
Canonja-Gandesa
Montblanc-Camarles
Ampolla-Riudoms
Pobla M.-Bonavista
La Sénia-Ulldecona

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 17. 19/1/20

JORNADA 34. 31/5/20

Amposta-Rapitenca
Perelló-Cambrils U.
Móra Nova-Roda Berà
Borges-Canonja
Gandesa-Montblanc
Camarles-Ampolla
Riudoms-Pobla M.
Bonavista-La Sénia
Ulldecona-Tortosa

CALENDARI TEMPORADA 2019-2020
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QUARTA CATALANA
 

4A. CATALANA 
GRUP 20 

TEMPORADA 
2019/20 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 22/9/19

JORNADA 16. 26/1/20

La  Cava-Ebre Escola
Olimpic, descansa
R Bítem-Gandesa
Fatarella-Masdenverge
Alcanar-Xerta
Ginestar-Benissanet
Pinell-Tivenys
Vilalba-Catalònia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 29/9/19

JORNADA 17. 2/2/20

Tivenys-Ginestar
Catalònia-Fatarella
Gandesa-Vilalba
Masdenverge-Olímpic
Ebre Escola-Pinell
La Cava, descansa
Xerta-R Bítem
Benissanet-Alcanar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 6/10/19

JORNADA 18. 9/2/20

La Cava-Masdenverge
Olimpic-Catalònia
R Bítem-Benissanet
Ebre Escola, descansa
Fatarella-Gandesa
Vilalba-Xerta
Alcanar-Tivenys
Pinell-Ginestar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 13/10/19

JORNADA 19. 16/2/20

Tivenys-R Bítem
Catalònia-La Cava
Gandesa-Olímpic
Masdenverge-Ebre Escola
Pinell, descansa
Xerta-Fatarella
Benissanet-Vilalba
Ginestar-Alcanar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 20/10/19

JORNADA 20. 1/3/20

La Cava-Gandesa
Olímpic-Xerta
R Bítem-Ginestar
Ebre Escola-Catalònia
Masdenverge, descansa
Vilalba-Tivenys
Fatarella-Benissanet
Pinell-Alcanar

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 27/10/19

JORNADA 21. 8/3/20

Tivenys-Fatarella
Catalònia, descansa
Gandesa-Ebre Escola
Masdenverge-Pinell
Xerta-La Cava
Benissanet-Olímpic
Ginestar-Vilalba
Alcanar-R Bítem

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 3/11/19

JORNADA 22. 15/3/20

Masdenverge-Catalònia
La Cava-Benissanet
Olímpic-Tivenys
Ebre Escola-Xerta
Gandesa, descansa
Vilalba-Alcanar
Fatarella-Ginestar
Pinell-R Bítem

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 10/11/19

JORNADA 23. 22/3/20

Tivenys-La Cava
Catalònia-Pinell
Gandesa-Masdenverge
R Bítem-Vilalba
Xerta, descansa
Benissanet-Ebre Escola
Ginestar-Olímpic
Alcanar-Fatarella

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 17/11/19

JORNADA 24. 29/3/20

Catalònia-Gandesa
Masdenverge-Xerta
La Cava-Ginestar
Olímpic-Alcanar
Ebre Escola-Tivenys
Benissanet, descansa
Fatarella-R Bítem
Pinell-Vilalba

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 24/11/19

JORNADA 25. 5/4/20

Tivenys, descansa
Gandesa-Pinell
R Bítem-Olímpic
Xerta-Catalònia
Vilalba-Fatarella
Benissanet-Masdenverge
Ginestar-Ebre Escola
Alcanar-La Cava

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 1/12/19

JORNADA 26. 19/4/20

Gandesa-Xerta
Catalònia-Benissanet
Masdenverge-Tivenys
La Cava-R Bítem
Olímpic-Vilalba
Ebre Escola-Alcanar
Ginestar, descansa
Pinell-Fatarella

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 12. 15/12/19

JORNADA 27. 26/4/20

Tivenys-Catalònia
R Bítem-Ebre Escola
Xerta-Pinell
Vilalba-La Cava
Benissanet-Gandesa
Ginestar-Masdenverge
Alcanar, descansa
Fatarella-Olímpic

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 13. 22/12/19

JORNADA 28. 3/5/20

Gandesa-Tivenys
Catalònia-Ginestar
Masdenverge-Alcanar
La Cava-Fatarella
Ebre Escola-Vilalba
R Bítem, descansa
Xerta-Benissanet
Pinell-Olimpic

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 14. 12/1/20

JORNADA 29. 10/5/20

Tivenys-Xerta
R Bítem-Masdenverge
Olímpic-La Cava
Vilalba, descansa
Pinell-Benissanet
Ginestar-Gandesa
Alcanar-Catalònia
Fatarella-Ebre Escola

CALENDARI TEMPORADA 2019-2020

TERCERA CATALANA
 

3A. CATALANA 
GRUP 1 

TEMPORADA 
2019/20 

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 1. 8/9/19

JORNADA 18. 26/1/20

Roquetenc-Flix
Ebre Escola-J i Maria
Amposta-Aldeana
Rapitenca-Arnes
L’Ametlla-S Bàrbara
S Jaume-la Cava
Corbera-Godall
Catalònia-R Bítem
Batea-Olímpic

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 2. 15/9/19

JORNADA 19. 2/2/20

Arnes-Amposta
La Cava-Rapitenca
Flix-S Jaume
R Bítem-Roquetenc
S Bàrbara-Catalònia
Olímpic-L’Ametlla
J i Maria-Batea
Godall-Ebre Escola
Aldeana-Corbera

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 3. 22/9/19

JORNADA 20. 9/2/20

Arnes-La Cava
Rapitenca-Flix
S Jaume-R Bítem
Roquetenc-S Bàrbara
Catalònia-Olímpic
L’Ametlla-J i Maria
Batea-Godall
Ebre Escola-Aldeana
Amposta-Corbera

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 4. 29/9/19

JORNADA 21. 16/2/20

La Cava-Amposta
Flix-Arnes
R Bítem-Rapitenca
S Bàrbara-S Jaume
Olímpic-Roquetenc
J i Maria-Catalònia
Godall-L’Ametlla
Aldeana-Batea
Corbera-Ebre Escola

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 5. 6/10/19

JORNADA 22. 1/3/20

La Cava-Flix
Arnes-R Bítem
Rapitenca-S Bàrbara
S Jaume-Olímpic
Roquetenc-J i Maria
Catalònia-Godall
L’Ametlla-Aldeana
Batea-Corbera
Amposta-Ebre Escola

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 6. 13/10/19

JORNADA 23. 8/3/20

Flix-Amposta
R Bítem-La Cava
S Bàrbara-Arnes
Olímpic-Rapitenca
J i Maria-S Jaume
Godall-Roquetenc
Aldeana-Catalònia
Corbera-L’Ametlla
Ebre Escola-Batea

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 7. 20/10/19

JORNADA 24. 15/3/20

Flix-R Bítem
La Cava-S Bàrbara
Arnes-Olímpic
Rapitenca-J i Maria
S Jaume-Godall
Roquetenc-Aldeana
Catalònia-Corbera
L’Ametlla-Ebre Escola
Amposta-Batea

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 8. 27/10/19

JORNADA 25. 22/3/20

R Bítem-Amposta
S Bàrbara-Flix
Olímpic-La Cava
J i Maria-Arnes
Godall-Rapitenca
Aldeana-S Jaume
Corbera-Roquetenc
Ebre Escola-Catalònia
Batea-l’Ametlla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 9. 3/11/19

JORNADA 26. 29/3/20

R Bítem-S Bàrbara
Flix-Olímpic
La Cava-J i Maria
Arnes-Godall
Rapitenca-Aldeana
S Jaume-Corbera
Roquetenc-Ebre Escola
Catalònia-Batea
Amposta-L’Ametlla

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 10. 10/11/19

JORNADA 27. 5/4/20

S Bàrbara-Amposta
Olímpic-R Bítem
J i Maria-Flix
Godall-La Cava
Aldeana-Arnes
Corbera-Rapitenca
Ebre Escola-S Jaume
Batea-Roquetenc
L’Ametlla-Catalònia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 11. 17/11/19

JORNADA 28. 19/4/20

S Bàrbara-Olímpic
R Bítem-J i Maria
Flix-Godall
La Cava-Aldeana
Arnes-Corbera
Rapitenca-Ebre Escola
S Jaume-Batea
Roquetenc-L’Ametlla
Amposta-Catalònia

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 12. 24/11/19

JORNADA 29. 26/4/20

Olímpic-Amposta
J i Maria-S Bàrbara
Godall-R Bítem
Aldeana-Flix
Corbera-La Cava
Ebre Escola-Arnes
Batea-Rapitenca
L’Ametlla-S Jaume
Catalònia-Roquetenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 13. 1/12/19

JORNADA 30. 3/5/20

Olímpic-J i Maria
S Bàrbara-Godall
R Bítem-Aldeana
Flix-Corbera
La Cava-Ebre Escola
Arnes-Batea
Rapitenca-L’Ametlla
S Jaume-Catalònia
Amposta-Roquetenc

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 14. 15/12/19

JORNADA 31. 10/5/20

J i Maria-Amposta
Godall-Olímpic
Aldeana-S Bàrbara
Corbera-R Bítem
Ebre Escola-Flix
Batea-La Cava
L’Ametlla-Arnes
Catalònia-Rapitenca
Roquetenc-S Jaume

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 15. 22/12/19

JORNADA 32. 17/5/20

J i Maria-Godall
Olímpic-Aldeana
S Bàrbara-Corbera
R Bítem-Ebre Escola
Flix-Batea
La Cava-L’Ametlla
Arnes-Catalònia
Rapitenca-Roquetenc
Amposta-S Jaume

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 16. 12/1/20

JORNADA 33. 24/5/20

Amposta-Godall
Aldeana-J i Maria
Corbera-Olímpic
Ebre Escola-S Bàrbara
Batea-R Bítem
L’Ametlla-Flix
Catalònia-La Cava
Roquetenc-Arnes
S Jaume-Rapitenca

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 17. 19/1/20

JORNADA 34. 31/5/20

Godall-Aldeana
J i Maria-Corbera
Olimpic-Ebre Escola
S Bàrbara-Batea
R Bítem-L’Ametlla
Flix-Catalònia
La Cava-Roquetenc
Arnes-S Jaume
Rapitenca-Amposta

CALENDARI TEMPORADA 2019-2020

Jornada 23. 24/2/19JORNADA 15. 19/1/20

JORNADA 30. 17/5/20

Benissanet-Tivenys
Xerta-Ginestar
Gandesa-Alcanar
Catalònia-R Bítem
Masdenverge-Vilalba
Fatarella, descansa
Ebre Escola-Olímpic
La Cava-Pinell

 
TOTA L’ACTUALITAT DE CADA 
JORNADA  LA TROBARÀS A:

FUTBOLEBRENC.COM
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MÓRA D’EBRE AMPOSTA
TRADICIONAL 
FESTA DEL RIU A LA 
RIBERA

PRIMER 
MEMORIAL DAVID 
ADELL (BASILIO)

Móra d’Ebre va celebrar el cap 
de setmana passat la tradicional 
Festa del Riu, presidida per Jordi 
Borràs, una persona molt vincu-
lada al Club Nàutic de la població 
des de petit, quan va ser cam-
pió de Catalunya infantil de rem 
olímpic i director de l’Institut per 
al Desenvolupament de les Co-
marques de l’Ebre (Idece). 
La festa va comptar amb dife-
rents activitats nàutiques, entre 
les quals han destacat les regates 
de muletes, embarcació tradicio-
nal de rem fix de quatre remadors 
i un timoner. 
La  festa té una antiguitat mínima 
de 117 anys.

El dissabte dia 17, en festes 
d’Amposta, va celebrar-se el 
primer memorial David Adell 
(Basilio) en record al carismà-
tic jugador que ens els darrers 
anys de la seua vida va jugar 
amb els veterans de l’Ampos-
ta i que també va pertànyer a 
diversos equips ebrencs, en la 
seua etapa amateur. 
Els companys de l’AEV CF 
Amposta van organitzar l’ho-
menatge amb un partit en-
tre l’equip actual i un altre 
format per exjugadors de 
l’associació. Fou una tarda 
emotiva per recordar un gran       
company.

REM MOTO3 AMPOSTA
AINA CID, A LES 
OLIMPIADES DE 
TOKIO

JEREMI ALCOBA, 
PRIMERS PUNTS AL 
MUNDIAL

FESTA DE 
L’HANDBOL 
CATALÀ

L’ampostina Aina Cid i Virgínia 
Díaz s’han assegurat la presèn-
cia a les Olimpíades de Tòquio, 
després de classificar-se per a les 
semifinals de la Copa del Món, a 
Linz Ottensheim (Aústria). Poste-
riorment, van estar entre les onze 
millors de les sèries (eren les que 
es classificaven per les Olimpia-
des) d’un total de dotze equips. 
Una gran notícia pel rem ampostí 
i ebrenc. Aina torna a fer història. 
Per la seua part, els germans Pau i 
Xavi Vela, cinquens de la seva sè-
rie de quarts de final al 2 sense ti-
moner, no van poder entrar en la 
lluita per les places de classifica-
ció directa per a les Olimpíades.

El pilot jesusenc Jeremi Alcoba 
va aconseguir diumenge una 
classificació històrica en Moto3, 
a l’aconseguir els primers punts 
en el Campionat del Món. 
Jeremy va aconseguir passar la 
línia d’arribada amb una més que 
meritòria catorzena posició, en 
una prova en la qual tornava a 
substituir al lesionat Gabriel Ro-
drigo. Aquesta posició li perme-
tia sumar dos punts i estrenar-se 
així a la classificació del mundial. 
Finalitzada la carrera de Moto3, 
Lorenzo Dalla Porta va augmen-
tar el seu avantatge a 14 punts 
sobre Aaron Canet.
(ebredigital.cat)

El divendres 11 d’octubre, Am-
posta serà seu de la festa de 
l’Handol Català. És l’ocasió per 
reconèixer i premiar les perso-
nes, equips, entitats i instituci-
ons que, per la seva tasca al llarg 
de la temporada 2018-2019 o 
per la seva trajectòria esportiva, 
en són mereixedors. 
S’obre el període per presentar 
propostes per part dels clubs 
d’aquells/es que considerin que 
s’hagin distingit especialment 
en favor del nostre esport, tot 
recordant que els guardons po-
den ser a persones, clubs, enti-
tats, empreses, mitjans de co-
municació i institucions.

TORTOSA
RECORD I HOMENATGE DEL FUTBOL 
SALA TORTOSÍ  A TONI MELERO, AMB EL        
SEU TORNEIG 

El cap de setmana passat va tenir 
lloc el torneig que recorda a Toni 
Melero, persona carismàtica i ac-
tiva en el futbol sala tortosí.  En 
aquesta edició van jugar el Toscà 
contra el Campredó (2-3) i TM 
Tortosa contra l’Aldover (6-0). 
A la final, el TM es va imposar al 
Campredó per 3-2. El màxim go-
lejador del torneig fou Buera, del 

TM Tortosa, amb 5 gols. L’àrbitre 
va ser Sisco Folqué. Així mateix, 
cal dir que es va fer una menció 
especial i emotiva a Toni Arasa, 
que ens va deixar fa uns mesos i 
que també fou una persona que 
es va dedicar de forma extraordi-
nària al futbol sala tortosí.
El memorial tindrà continuitat els 
propers anys.

ROQUETES
EL CLUB VOLEI 
JUGARÀ A LA 
PRIMERA DIVISIÓ

El Club Volei Roquetes es va 
quedar a un pas de l’ascens a 
Primera, en el Top-4 que es va 
disputar al pavelló roquetenc 
enmig d’un gran ambient. Pas-
sades les setmanes, existia la 
possibilitat de que una renúncia 
pugués beneficiar a l’equip de 
Roquetes. I així ha estat amb la 
renúncia del Barça. Juntament 
amb el Torredembarra, el Ro-
quetenc serà l’equip de la de-
marcació a la Primera Nacional. 
Una fita històrica per a un club 
referent a l’Ebre. Benjamin Cue-
vas no seguirà com a tècnic del 
sènior però sí que ho farà com a 
entrenador dels equips base. 

HANDBOL
NOVA TARDA D’EMOCIONS AMB EL         
III MEMORIAL EMMA GARCIA CURTO, EL 
DISSABTE DIA 7 DE SETEMBRE

El dissabte 7 de setembre, nova 
tarda d’emocions al Pavelló 
d’Amposta, quan es celebrarà el 
III Torneig d’Handbol Femení en 

memòria d’Emma Garcia Curto. 
Els 2 partits seran transmesos en 
directe per l’streaming de Valon-
mano con V. 
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ELS NOSTRES EQUIPS
FC ASCÓ

CF CAMARLES

CF L’AMPOLLA

C AT MÓRA LA NOVA

CF AMPOSTA

CF GANDESA

CF LA SÉNIA

CE PERELLÓ
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ELS NOSTRES EQUIPS
UE RAPITENCA

CF ULLDECONA

UE ALDEANA

CF BATEA

CD TORTOSA

CF AMPOSTA B

CE ARNES

JE FLIX
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

· 250 g d’arròs
· 2 carbassons
· 1 ceba grossa
· 2 grans d’all
· 150 ml de vi blanc sec
· 1 litre de brou vegetal
· 150 g de formatge blau
· 2 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
· sal i pebre

Es pela i es pica la ceba. Es ne-
tegen els carbassons i es tallen 
a daus petits. Es manté el brou 
calent però sense bullir. En una 
cassola es posa a sofregir la ceba 
amb l’oli uns 10 minuts. S’hi tira 
l’arròs i els alls picats, i es deixa 
coure remenant uns 3 minuts. 
S’hi afegeix el vi, i quan s’ha 
absorbit s’hi tira 1/3 del brou. 
Quan s’ha absorbit s’hi afegei-
xen els carbassons, sal, pebre i 
1/3 més de brou. S’hi va afegint 

RISOTTO DE CARBASSÓ
I FORMATGE BLAU

brou fins que el gra estigui cuit 
però sencer. Una vegada cuit, 
s’hi afegeix el formatge esmi-
colat. Es remena bé i es deixa 
reposar uns minuts abans de 
servir.
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OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXXXXX

TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA
- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ DEL 

SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es
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TELÈFONS D’INTERÈS 
EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES  (AMBULÀNCIES)

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

En assumptes 
d’amor la teva 
activitat serà 
molt forta però 
hauràs d’anar amb 
compte de no in-
terpretar les coses 
només des d’un 
punt de vista.

aquari
21/01 al 19/02

La teva vida senti-
mental és una mica 
agitada però avui 
pots viure moments 
molt enriquidors. Per 
millorar la teva salut 
i sentir-te bé necessi- 
tes mantenir un bon 
contacte amb la gent.

sagitari
23/11 al 21/12

En assumptes d’amor 
confia en el teu 
poder deseducció. 
La vida et pot sor-
prendre. Respecte a 
la teva salut, vés amb 
compte, l’ex- cés 
d’activitat excita el 
teu sistema nerviós.

escorpí
24/10 al 22/11

És probable que 
hagis de fer un esforç 
per acceptar certs 
plantejaments de la 
teva parella que a 
priori no et conven-
cen. El teu propi can- 
sament físic prové de 
la teva falta d’exercici.

balança
24/09 al 23/10

És probable que al 
costat de la teva pa-
rella assoleixis definir 
millor els teus objec-
tius. Avui latevaacti-
vitatseràconstant,fet 
pelqualés possible 
que al final del dia et 
trobis cansat.

àries
21/03 al 20/04

Parlaamblateva-
parella,escoltala 
sevaopinió, mostra’t 
conciliador i reconeix 
la importància 
quetéenlatevavida.
Lestensionslaborals 
et poden provocar 
insomni.

cranc
22/06 al 23/07

Enrelació am-
bl’amor,avui 
prendràs unadeci- sió 
important i positiva 
per a la teva vida 
sen- timental. Tindràs 
la necessitat de 
trobar una mica de 
calma.

verge
24/08 al 23/09

En relació amb la teva 
vida de parella, en 
aquest moment, la 
teva actitud és capaç 
de destruir qualsevol 
barrera que pugui 
existir. Deixa d’ob- 
sessionar-te tant amb 
el treball.

taure
21/04 al 21/05

En l’amor t’allibe-
raràs de velles res-
triccions. Buscaràs 
elque desitges 
ambcoratgeicor. 
Evitalestension-
siprocura anar 
ambcompte amb 
lesdiscussions.

peixos
20/02 al 20/03

Les trobades ines-
perades amb el sexe 
oposat queespro-
dueixenenaquest-
moment podenser 
importants peralteu-
futur.Novessituacions 
que amenacaran la 
teva harmonia.

lleó
24/07 al 23/08

Mart i Urà transi-
tantperlatevaca-
savuit indi- quen-
queesreactivatot 
elquefareferència a 
la teva sexualitat. 
Estaràs obert a tot 
tipus de relacions.

bessons
02/05 al 21/06

 Elsteus recursos 
personalsielteumag-
netisme faran que 
entris en contacte 
amb molt diver-
ses persones. És 
important que no 
cremis gratuïta- ment 
lestevesenergies.

ES LLOGA 

LOCAL DE 700M2

PER A MAGATZEM 

A REMOLINS.

INTERESSATS 

TRUCAR AL

678877868 O AL 

977440312

SE PRECISA 
PELUQUERA 

con
 

experiencia
ZONA 

TORTOSA

645 888 266

AMPOSTA 
ES VEN 

PIS 
2 HABITACIONS, 

CUINA I MEN-
JADOR, BANY I 

TRASTER.
REFORMAT PER 

ESTRENAR
Zona Estació 
autobusos

TEL. 
645 888 266

NOIA DE 30 
ANYS AMB 

EXPERIÈNCIA,
S’OFEREIX PER A 

CUIDAR GENT GRAN, 
CUINAR I FER  LABORS 

DOMÈSTIQUES.
DEDICACIÓ EXCLUSIVA 

SI FA FALTA.

PREFERENTMENT 
A TORTOSA. 

INTERESSATS 
TRUCAR AL 

TELÈFON 

642 86 62 17 
(JOANA).

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4,

furgonetes...

i tot tipus de maquinària

· No importa l'any ni

l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

OFERTA  
3 MASAJES 
COMPLETOS 
EN CAMILLA

DISCRETO
30€

9H30 A 20H

xxx xxx xxx

MAESTRO BACEKU
Auténtico vidente, curandero, espiritualista con poderes naturales y enorme experiencia en todos los campos de la alta magia africana. 

Dotado de don hereditario,  ayuda a resolver diversos problemas.  Mal de ojo, recuperar pareja y atraer a personas queridas, divorcios, impotencia sexual, 
trabajo, negocios, juicios, suerte, amor, problemas familiares, atraer clientes, etc...

MAESTRO BACEKU HACE MILAGROS Y ARREGLA CASOS MUY DESESPERADOS CON RAPIDEZ Y EFICACIA EN 4 DÍAS, RESULTADOS 100%.
POSIBLE DESPLAZAMIENTOS Y TRABAJOS A DISTANCIA. TODOS LOS DÍAS DE 9 A 21H.

617 888 344

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
ESPERIT SANT, Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots els camins perquè 

jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el do diví de perdonar i oblidar el 
mal que em fan i que en tots els instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt 
diàleg agrair-te per tot i confirmar una vegada més que mai més em vull se-

parar de tu, per major que sigui la il·lusió material. Desitjo estar amb tu i tots 
els meus estimats en la gràcia perpetua. Gràcies per la teva misericòrdia vers 

a mi i els meus. (la persona haurà de resar aquesta oració tres dies seguits 
sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà aconseguida la gràcia per més 

difícil que sigui). C.M.
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1R CONCURS 
DE XARANGUES DE CATALUNYA
14 DE SETEMBRE AL PERELLÓ 

El dia 14 de setembre 
tindrà lloc al Perelló 

el primer Concurs de 
Xarangues de Catalunya. 
Una autèntica festa per 
als que normalment fan 
la festa. L’Ajuntament del 
Perelló crea aquest concurs 
anual de xarangues amb 
la voluntat de tenir un 
esdeveniment de carrer amb 
música amb viu al municipi 
i dotar-lo de premis, en 
forma de concurs. En parlem 
d’aquesta curiosa iniciativa 
amb Ruben Cano, regidor 
de Turisme i Festes de 
l’Ajuntament del Perelló.  

Com va sorgir la iniciativa? 
La iniciativa va sorgir arran de 
veure un buit dins del pano-
rama musical de xarangues, a 
nivell de Catalunya. Per aquest 
motiu, es va proposar poder 
crear un concurs d’abast naci-
onal i tenir música en viu pels 

RUBEN CANO, 
REGIDOR DE 
TURISME I 
FESTES DE 
L’AJUNTAMENT 
PERELLONENC, 
ENS PARLA DE 
COM VA SORGIR 
LA INICIATIVA 
DE CREAR EL 
CONCURS.

carrers del nostre poble i po-
der gaudir de la música de car-
rer que tant caracteritzen les 
nostres tradicions festives. Es 
va voler inundar els carrers del 
Perelló, durant una tarda-nit, 
de música.

Quina és la previsió de par-
ticipació al Concurs? 
Tenint en compte que parlem 
d’una primera edició, ens agra-
daria que aquest esdeveniment 
fos un bon reclam per al pano-
rama musical català de xaran-

gues. Així doncs, ens agradaria 
arribar al màxim de grups pos-
sibles, candidats a poder parti-
cipar  d’aquesta primera edició.
Esperem i el nostre desig és 
així, que el dia 14 de setembre 
moltes formacions vinguin a 

participar al 1r Concurs de Xa-
rangues de Catalunya, al Pere-
lló. 

Com es farà el Concurs?.
Hi ha publicades unes bases de 
participació, que poden con-
sultar-se al web de l’Ajunta-
ment del Perelló www.elpere-
llo.cat
Entre els aspectes més relle-
vants a destacar estan:
-format: desfilada amb cer-
cavila per part de les diferents 
xarangues participants, per la 
població. Finalitzarà amb una 
actuació dalt de l’escenari, on 
interpretaran 2 peces.
-valoració: els membres del 
jurat són persones vinculades 
al món de la música i tindran 
en compte diferents aspectes 
com són l’originalitat i carac-
terització de la formació, la 
interpretació de les peces i la 
qualitat musical. 
-cloenda: tots els grups parti-
cipants, interpretaran el cone-
gut pasdoble d’Amparito Roca.
-premis: s’han establert 5 pre-
mis (3 primers amb important 
dotació econòmica)
- concert final: CONCERT  
amb el grup la FÚMIGA (23.30 
h). 

El Concurs serà una gran 
festa per tot el que signifi-
carà pel municipi. Tot ple-
gat, un punt i seguit en les 
activitats que heu organit-
zat des de la regidoria de 
Turisme i festes durant l’es-
tiu.
Sí, és així. Estem molt contents 
amb la resposta dels actes que 
hem estat programant durant 
el mesos d’estiu, ja que hi ha 
hagut molt bona acceptació 
per part de tot tipus de públic.
Continuarem oferint als pere-
llonencs i als seus visitants, un 
ampli  ventall de propostes per 
a tothom. I el Concurs, sense 
dubte, serà una gran festa, en 
tots els sentits, amb l’impac-
te que suposarà també per al 
municipi per tota la gent que 
vindrà aquell dia. 


