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Edita: No tardem!
EDITORIAL

Acaba un altre estiu on la 
majoria ens hem retrobat 

amb familiars, amics, amigues 
que han tornat „a casa“ o 
ens han visitat per vacances 
i festes, i com sempre, ha 
estat „un èxit“ de participació 
en pràcticament totes les 
actuacions fetes al territori. 

És lo que té l’estiu, les vacances... 
ganes de xalar i passar-ho bé. 
No vull ser pessimista però, ara 
ens vindrà la tardor, sí, aquesta 
estació que segueix l’estiu on el 
temps es fa més fred i els dies 
s’escurcen. No sé si ens plourà 
molt aquesta tardor, però segur 
que ens farà vent, i segur que les 
fulles es tornaran grogues, ver-
melles i marrons, i cauran dels 
arbres... això sí que és una realitat. 
Ara ens toca seguir lluitant als que 
ens quedem i seguim al territori. 
Tornarem a lluitar o perseguir 
somnis... perquè, en realitat aquí, 
som quatre gats... trens dignes, 
riu, comerços, agricultura, in-
fraestructures, despoblament... 
Aquests dies de “dolce far niente” 

(això és un dir, però queda bé), 
un amic em va contar una histò-
ria real sobre una petita població 
de Bulgària (segons les Nacions 
Unides, Bulgària és el país amb la 
més baixada població del món). 
La història tracta de  dos  dones 
que estan lluitant pel despobla-
ment, la desertització i per donar 
vida del seu poble...
Tanco els ulls i apareixen segles 
d’història que celebren el paper 
dels camperols i camperoles: ro-
manços, pintures i fins i tot, dis-
cursos polítics... Presumim dels 
nostres vins, olis, carns, verdures 
i fruites, mels, peixos, arrossos, 
sal..., i?
Algun dia, potser, al so de les 
campanes que pertorbaran la bu-
còlica i desolada tranquil·litat de 
la tarda, la nostra població enve-
llida preguntarà: “Algú s’ha mort”?
Lo  final d’aquesta història sem-
pre estarà en les nostres mans i 
la Història, amb una gran “H” ens 
posarà al lloc que ens pertoca. 
S’acaba l’estiu, comença el cole 
i prompte arrivarà la tardor... No 
tardem.

SANITAT
Prescripció infermera: 
per fi un pas endavant, però insuficient
A finals d’agost, el Govern 

de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar el 
Decret d’Acreditació de les 
infermeres per a l’exercici de la 
indicació, ús i autorització de 
la dispensació de medicaments 
i productes d’ús humà, el que 
coneixem com a “prescripció 
infermera”. 

Aquesta acreditació, desple-
ga una part del Real Decreto 
1302/2018 del passat 22 d’octu-
bre, aprovat pel Govern Central.  
Els infermers i les infermeres, per 
acreditar-nos, haurem d’estar en 
possessió del títol de Grau en 
Infermeria, Diplomatura en In-
fermeria o ATS, i acreditar una 
experiència laboral mínima d’un 
any. I per a les companyes amb 
una especialitat, com és el cas 
de Salut Mental, Treball, Familiar i 
Comunitària, Geriatria, Llevadora 
i Pediatria,  disposar també del tí-

tol d’infermera especialista.
Per les infermeres i els infermers 
de la província de Tarragona 
és una bona noticia poder-nos 
acreditar, perquè fer-ho suposa 
un reconeixement a les nostra 
competència i posa en valor la 
nostra professionalitat.
Ara, podrem dispensar aquells 
medicaments i productes sanita-
ris que avui dia trobem a la farmà-
cia i que no requereixen recepta. 
No sembla un gran avanç, però 
crec que ho és, perquè per fi, 
després de més de 15 anys, s’obra 
una escletxa en el mur que ens 
impedia prescriure. Estem lluny 
del que volem i necessitem, però 
hem fet un pas endavant impor-
tant. 
Com hem arribat fins aquí?. El 
Govern Central aprovava el 23 
d’octubre de 2015 el Decret sobre 
“Indicaciones, uso y autorización 
de dispensación de medicamen-
tos y productos sanitarios de uso 

humano por parte de los enfer-
meros”. Aquell Decret va suposar 
un despropòsit i implicava, per 
exemple, que no podíem pres-
criure ni una pomada, ni tampoc 
administrar una vacuna. 
La mesura, amb forces veus con-
tràries, va ser modificada, donant 
lloc a un nou Decret, el del 22 
d’octubre de 2018, i del que ara 
el Govern de la Generalitat de-
senvolupa la part de l’acreditació. 
Arribats a aquest punt, entenem 
que és positiu que per fi se’ns 
reconegui la capacitat prescrip-
tora, encara que, per ara, només 
sigui per a medicaments i pro-
ductes sanitaris no subjectes a 
prescripció mèdica. Cal dir però 
que les infermeres estem forma-
des i capacitades per valorar un 
problema de salut i executar les 
intervencions que calgui, entre 
elles la prescripció. De fet, pres-
crivim diàriament, i ho venim fent 
des de fa força temps.

Com he dit abans, aquesta acre-
ditació per a la prescripció obra 
una escletxa importantíssima 
davant el mur que ens impedia 
prescriure, referma les nostres 
competències i reconeix la nos-
tra professionalitat, i això és el 
que més valorem des del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Tarragona (CODITA). 

Estic segura que les infermeres 
i infermers de Tarragona i pro-
víncia sol·licitaran des del primer 
dia aquesta acreditació, i des de 
CODITA els oferirem tota l’ajuda 
que calgui, per tal que segueixin 
treballant, ara amb més seguretat 
legal, per a l’atenció i la cura de 
les persones, famílies i comuni-
tats. 

Lluïsa Brull
Presidenta Col·legi Oficial d’Infer-
mers i Infermeres de Tarragona.
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 ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS                                  SOCIETAT DE CAÇADORS “LA PERDIGUERA”DE BOT     

Segons  la potestat que ens atorga l’article 14 dels  nostres Estatuts,  aquesta Junta Directiva ha acordat convocar  eleccions per tal de proveïr la totalitat de llocs (8) i càrrecs de  la Junta  
Directiva: President, Vicepresident, Secretari. Tresorer i vocals.
Les condicions que han de reunir els socis numeraris per ser elector i candidat en les  mateixes són: Ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria 
o en el temps de la presentació de les candidatures.
El sorteig per la designació dels components de la Junta Electoral es celebrarà  el proper dia set de setembre  a les 19:30  hores a la seu social de l’entitat: C/ Caseres s/n  de Bot 
(Tarragona).
El termini per l’exposició del cens electoral serà fins el 22 de setembre a les 12:00 hores.
El termini per les reclamacions davant la Junta Electoral serà de tres dies després de que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació.
El termini per a  la presentació de les candidatures serà fins el 28 de setembre  a les 12:00 hores.
Les eleccions es celebraran el dia 19 d’octubre de 2019  a la seu social de l’entitat: C/ Caseres s/n  de Bot (Tarragona).
El temps d’obertura del col.legi electoral serà de les 18:00 hores a les 20:30 hores.
La forma d’acreditació dels electors serà mitjançant l’exhibició de l’original del  D.N.I.

Bot, a sis de setembre de 2019.
LA JUNTA DIRECTIVA

A tots els socis de la Societat de Caçadors “La Perdiguera”de Bot.

MARXA DE LES 
TORXES
Municipis de les Terres de 
l’Ebre han organitzat acti-
vitats commemoratives per 
dimecres, Diada Nacional de 
Catalunya. A Tortosa, cal des-
tacar,a  més, la 12a Marxa de 
Torxes de les Terres de l’Ebre 
que enguany porta per lema 
“Per la República de totes, ho 
tornarem a fer!” i que tindrà 
lloc a Tortosa el dimarts 10 de 
setembre a les 20.30h amb 
sortida des del Castell de la 
Suda fins a arribar a la Plaça 
del Mercat. Els beneficis de la 
Marxa de Torxes d’enguany 
aniran a càrrec de la iniciativa 
Rebrotem, pels afectats de 
l’incendi de la Ribera que va 
tenir lloc el passat mes de 
juny. 

TORTOSA 11-S
Crida a la mobilització de cara a la Diada: 
“Per tornar-ho a fer, hi hem de tornar a ser”
El president d’Òmnium, 

Jordi Cuixart, ha fet una 
crida a la mobilització de 
cara a la Diada amb una carta 
dirigida als socis de l’entitat 
sota el títol: ‘Per tornar-ho a 
fer, l’11-S i cada dia, hi hem de 
tornar a ser”.      
En l’escrit, Cuixart assegura 
que s’utilitzaran les condemnes 
del Tribunal Suprem (TS) com 
a “palanca de transformació”. 
“Aquesta Diada demostrarem de 
nou que el poble no falla mai. 
I que davant un Estat que em-
presona la llibertat d’expressió i 
el dret a la protesta pacífica, mai 
renunciarem a la mobilització 
com a instrument per millo-

rar la societat”, afegeix. Segons 
Cuixart, la sentència del Suprem 
no representarà la visualitza-
ció de cap derrota sinó un “pas 
imprescindible més en el llarg 
camí cap a la llibertat”. I a prop 
de la Diada, s’ha mostrat con-
vençut que s’omplirà els carrers 
de Barcelona i es demostrarà al 
món que el món sobiranista “no 
renuncia a exercir el dret a l’au-
todeterminació”. “Perquè com 
van fer els lluitadors antifran-
quistes, ens tocarà combinar 
l’acció noviolenta i la mobilitza-
ció constant amb la construc-
ció d’alternatives, al servei de 
la cultura, la cohesió social i la 
justícia social”, defensa Cuixart 

en la carta. A manca d’uns dies, 
quan encara es van omplint els 
trams, cal dir que dimecres a la 

A LES TERRES DE L’EBRE
El nou curs escolar 2019-2020 començarà dijous vinent 
amb 27.067 alumnes i una plantilla de 2.382 docents
La directora territorial 

d’Educació de les Terres de 
l’Ebre, Montserrat Perelló, ha 
destacat en la presentació de 
les principals dades i novetats 
del nou curs escolar 2019-20 
a les comarques ebrenques 
“l’increment en recursos i 
serveis que s’implementen 
enguany des del Departament, 
malgrat les restriccions 
pressupostàries del Govern, 

reforçant la formació 
especialitzada de la Formació 
Professional, l’atenció als 
estudiants en necessitats 
especials i també les dotacions 
en noves tecnologies per a 
l’aprenentatge”. 
Aquest curs 2019-202 comen-
çarà el proper 12 de setembre 
i a les Terres de l’Ebre ho farà 
amb un total de 27.067 alum-
nes, 535 més que l’any passat, 

manifestació tornarà a haver-hi 
una bona representació ebren-
ca a Barcelona. 

i amb una plantilla de 2.382 
docents, 17 més que el curs 
2018-19. Entre les novetats del 
nou curs escolar 2019-2020 a 
les Terres de l’Ebre destaca un 
augment notable en l’oferta de 
formació professional, més es-
pecialitzada i seguint les neces-
sitats del mapa territorial i que 
permet donar continuïtat en la 
formació de l’alumnat ebrenc al 
territori. Així, s’implementen 6 

nous cicles formatius de Grau 
Superior i Mitjà.
D’altra banda, el Departament 
d’Educació ha dut a terme di-
verses obres de manteniment, 
rehabilitació i ampliació durant 
aquest 2019.   
Així s’han invertit 522.263€ en 21 
actuacions, entre les quals des-
taca la rehabilitació i ampliació 
de l’Escola Sant Llàtzer (1a fase) 
a Tortosa; mentre que la segona 

fase, ja licitada, preveu una in-
versió de 386.471€ i es troba en 
licitació actualment. La inversió 
més destacada són el més de 
2’2 MEUR per a la rehabilitació 
i ampliació total de l’Escola Llu-
ís Vinyes de Móra d’Ebre, unes 
obres que finalitzaran el proper 
2020. I resta pendent d’adju-
dicar en breu la rehabilitació i 
ampliació de l’Escola de Mas de 
Barberans.
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ELS QUICOS 
TANQUEN LES 
FESTES DE LA 
CINTA 2019 AMB 
UN CONCERT DO 
TERRES DE L’EBRE

Gran tancament de festes de 
la Cinta amb el ja tradicio-

nal concert de Quico el Célio, 
el Noi i el Mut de Ferreries. 
L’actuació d’enguany, sota el 
lema “DO Terres de l’Ebre”, ha 
comptat amb convidats del 
territori com Josep Bordes de 
Pepet i Marieta, la cantautora 
tortosina Montse Castellà, el 
cantautor de Miravet Èric Vi-
naixa, el cantant de Xeic! Aitor 
Cugat i la Xaranga Xino-Xano, 
que enguany celebra els 25 

anys. 
El tancament festiu va ser 
multitudinari, com altres actes 
que han tingut lloc al Parc en 
els que es van concentrar més 
de 5000 persones. 
La tarda de diumenge la plu-
fou protagonista però això no 
va poder impedir la processó 
de la Cinta, l’acte més solem-
ne de la Festa Major. 

MOCIÓ DEL  PSC 
TORTOSA 
La primera de les mocions del 
PSC, per al ple de dilluns, fa re-
ferència “al greu problema que 
suposa la plaga de la mosca 
negra que fa tretze anys que 
pateixen les Terres de l’Ebre”. 
Enric Roig ha explicat que “els 
retards amb què van començar 
els tractaments, conseqüència 
d’entrebancs administratius, 
ha complicat reduir la població 
adulta de l’insecte”. 

MOVEM DENUNCIA 
EL ‘PÈSSIM’ 
SERVEI DE NETEJA  
El cap de l’oposició, Jordi 
Jordan, recorda que “Roigé i 
ERC van apostar per tornar a 
privatitzar el servei i ara s’estan 
pagant les conseqüències”. I 
demana informació “de perso-
nal, les rutes i la neteja realit-
zada durant el mes d’agost per 
estudiar si s’està complint el 
contracte després de la preocu-
pació de la ciutadania”.

MOCIÓ D’ERC  
El grup municipal d’Esquerra 
Republicana presentarà una 
moció al ple que insta l’equip 
de govern “a fer complir el 
contracte de recollida i gestió 
de residus sòlids urbans i de 
neteja”. La moció també re-
clama que “s’identifiquen els 
sistemes de control previstos 
per a l’adequada prestació 
del servei. Les queixes de la 
ciutadania són nombroses i 
és evident que la qualitat de 
la neteja és deficient tant pel 
que fa a contenidors com a la 
via pública”. 

MÉS 
NOTÍCIES 

CULTURA
Lola Herrera, cap de cartell de la nova 
programació setembre-desembre al Pedrell
Després del parèntesi 

estiuenc, el Teatre 
Auditori Felip Pedrell 
recupera la seva activitat tot 
presentant la programació 
setembre-desembre 
2019 amb un total de 23 
espectacles on hi ha cabuda 
per a tots els gustos i edats: 
el teatre, el cinema i la 
música, sense oblidar les 
propostes per als més petits 
de la casa.  
El regidor de Cultura de l’Ajun-
tament de Tortosa, Ximo Mar-
torell, ha presentat aquest 
dimarts els principals trets 
d’aquesta nova programació: 
“La regidoria de Cultura -ha dit- 

dedica cada any una atenció 
molt especial a la programació 
teatral i musical del Teatre Au-
ditori, consolidant-la com una 
programació de referència no 
només a la ciutat, sinó en tot el 
territori, portant espectadors de 
fora de Tortosa atrets per les di-
ferents propostes escèniques”. 
En aquesta programació se-
tembre-desembre 2019, sen-
se cap dubte, cal esmentar un 
nom de primeríssima línia i re-
coneguda categoria dins del 
panorama de l’escena a l’Estat 
espanyol dels darrers cinquan-
ta anys: Lola Herrera, que por-
ta a l’escenari del Felip Pedrell 
una de les peces més emble-

màtiques de la seva trajectòria 
i amb la qual el públic l’asocia 
més estretament, “Cinco horas 
con Mario”, de Miguel Delibes. 
La representació va tenir lloc 
ahir dijous 5 de desembre. Al-
tres propostes teatrals són 
“Ovelles”, amb el televisiu Biel 
Duran acompanyat per Albert 
Triola i Gemma Martínez (di-
vendres 27 de setembre, 22.00 
h), i “Vaselina”, dirigida per Sergi 
Belbel i amb la popular actriu 
catalana Lluïssa Castell.
Tota la informació sobre la pro-
gramació, amb la sinopsi i les 
fitxes dels espectacles, la tro-
bareu també al mateix web del 
Teatre Auditori Felip Pedrell.

SOCIETAT
Tsunami Democràtic 
arriba a Tortosa
La iniciativa Tsunami 

Democràtic ha fet aquest 
dijous la seva primera acció 
després d’haver-se presentat 
públicament a través de les 
xarxes socials a principis de 
setmana. 
Segons han explicat en un comu-
nicat, membres de la plataforma 
han desplegat 11 pancartes en 
llocs emblemàtics de Lleida, Tar-
ragona, Girona, Badalona, Tor-
tosa, Terrassa i Barcelona i s’han 
penjat 15.000 cartells arreu del 
país. A l’Ebre, entre altres muni-
cipis, s’han penjat cartells a Móra 
d’Ebre, L’Aldea i les Cases. 

Amb l’encartellada Tsunami De-
mocràtic ha volgut “fer evident” 
que es poden moure per “allà 
on calgui quan calgui” i que són 
presents a tot el territori. “Aca-
bem el que vam començar. 
Canviem l’estat de les coses. 
Continuem defensant el mateix: 
drets, llibertats i autodetermina-
ció”, han afirmat tant en el co-
municat a la premsa com en els 
cartells que han penjat. La cam-
panya de mobilització vol orga-
nitzar una resposta “desobedi-
ent i no violenta” a la sentència, 
sense comptar amb portaveus 
oficials.

21 DE SETEMBRE
Activitats pel Dia 
Mundial de l’Alzheimer 
Un any més, el proper 21 

de setembre es celebra 
el Dia Mundial de l’Alzheimer 
i, com és l’habitual, AFATE 
(Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer de les 
Terres de l’Ebre) engega 
amb aquest motiu un seguit 
d’activitats.
Enguany, la jornada a Tortosa 
coincideix amb la celebració a 
nivell mundial, i es farà amb un 
seguit de conferències i xerrades 
que tindran lloc a la Cambra de 
Comerç de Tortosa el dissabte 
21 a partir de les 9.45 h del matí. 
Prèviament, la tarda del dimarts 

17 de setembre, tindrà lloc la 
tradicional missa per a tots els 
malalts i socis d’AFATE difunts. 
Posteriorment, en la trobada de 
socis, malalts i simpatitzants de 
l’entitat. tindrà lloc la presentació 
d’una eina pensada per a l’esti-
mulació dels malalts d’Alzhei-
mer, un puzzle dissenyat i produ-
ït per l’empresa Jabil sobre una 
fotografia d’Òscar Lanau. Jabil 
ha volgut enguany implicar-se 
també  l’organització d’un con-
cert solidari a benefici d’AFATE, 
que es farà al Teatre Auditori Fe-
lip Pedrell el mateix dia 21 en dos 
passis, a les 19 i a les 23 hores.

Ximo Martorell, regidor de Cultura.
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*ESPAI DONA: el divendres 
dia 27 de setembre, jornada 
informativa i divulgativa. Un 
espai formatiu i de reflexió 
sobre la salut de la dona en 
les diferents etapes de la 
seva vida. Està organitzat per 
l’Hospital Comarcal d’Ampos-
ta amb col·laboració d’Aula 
Clínic de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. Cal confirmar 
l’assistència. Tindrà lloc a 
l’Auditori de la Unió Filhar-
mònica d’Amposta.

*EL DISSABTE 28 de 
setembre, a la Sala Lira 
d’Amposta es farà un home-
natge a Joaquin El Compte de 
l’Equus.  
L’acte s’iniciarà a les 12h 
amb vermut musical i durant 
el dia hi hauran actuacions 
de grups de música. “És un 
homenatge solidari per poder 
ajudar a realitzar les obres 
del seu edifici i, d’aquesta 
forma, poder eliminar les 
barreres arquitectòniques per 
poder accedir lliurement”.

BREUSCINEMA
Desena edició del 
FangoFest
El Festival Internacional de 

Cinema Fantàstic, Terror 
i Gore FangoFest programa 
gairebé un centenar de 
curtmetratges, pel·lícules i 
documentals.    
El Festival, que tindrà lloc del 12 
al 15 de setembre a l’auditori de 
la Lira Ampostina, celebrarà els 
seus 10 anys amb tres convi-
dats especials: les actrius Lone 
Fleming i Camille Keaton i el 
polifacètic director i escriptor 
Sebastià d’Arbó. A més de l’en-
trevista a Lone Fleming i Camile 
Keaton, el dissabte 14 desta-
quen també dues projeccions 
que s’estrenaran en primícia al 
FangoFest. “Mega Time Squad” 
s’estrenarà per primer cop a Es-
panya, mentre que “H0US3”, tot 
i que es projectarà al FangoFest 
el dissabte 14, no serà als cine-
mes fins al mes d’octubre. El 
diumenge 15 a les 12 del mig-
dia, al Racó del Riu, tindrà lloc 

una taula rodona i vermut amb 
el convidat Sebastià d’Arbó. A 
banda de les pel·lícules inter-
nacionals, els organitzadors del 
FangoFest també vetllen per fer 
un lloc per als directors de les 
Terres de l’Ebre, el 12 de setem-
bre. Les entrades diàries tindran 
un preu de 5 euros.
D’altra banda, l’abonament per 
als quatre dies de Festival es 
vendrà per 16 euros a les matei-
xes taquilles.

JUSTÍCIA I PODER
Converses de 
Pensament Crític

Les segones Converses de 
Pensament Crític a les 

Terres de l’Ebre, que aquest 
any se celebraran a Amposta, 
obriran un espai de debat 
i reflexió al voltant de les 
premisses de justícia i poder. 
“Tot el que comporta la crítica 
s’ha de posar en valor, ja sigui 
des de la cultura, l’educació o 
les festes. I són activitats com 
aquesta les que fan que la nos-
tra societat sigui més rica, per 

això tenen tot el nostre suport”, 
ha dit l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs. 
La jornada se celebrarà a l’au-
ditori de la Unió Filharmònica, 
demà dissabte 7 de setembre, i 
l’entrada serà gratuïta. 
Les segones Converses de Pen-
sament Crític reuniran un grup 
d’especialistes que conjugaran 
la relació entre justícia i poder 
des de diferents punts de vista i 
àmbits professionals.

CAMBRA ARROSSERA
Previsions d’una 
“gran” campanya

La Cambra Arrossera del 
Montsià preveu una molt 

bona campanya després del 
bon temps, la poca presència 
de fongs i també gràcies a 
l’habilitat de molts pagesos 
de fer créixer l’arròs tot i la 
presència del cargol poma.   
No obstant això, els acords amb 
la Unió Europea de Mercosur i 

la clàusula de salvaguarda de 
Camboja i Myanmar els hi pre-
ocupa, ja que, creuen que pot 
desestabilitzar el sector.
A més a més, fan una crida a 
tots els ebrencs i consumidors 
a què comprin arròs del Mont-
sià, un producte de km-0 d’alta 
qualitat.
(ebredigital.cat)
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L’ESCOLA SANT 
JORDI DE LA 
CALA OFERIRÀ UN 
SERVEI D’ACOLLIDA 
MATINAL

A partir del pròxim 12 de se-
tembre i durant tot el curs, les 
famílies que ho necessitin po-
dran deixar els seus fills i filles 

a l’Escola, a partir de les 8 h i 
fins a les 9 h del matí. 
Els interessats havien de pre-
sentar el full d’inscripció al ma-
teix centre, al llarg d’aquesta 
setmana. A una setmana vista 
de l’inici de classes, el centre 
educatiu calero ja ho té tot a 
punt per encarar el nou curs es-
colar. Enguany entre les nove-
tats, destaca aquest espai lúdic 
d’acollida, dirigit a tot l’alumnat 

del centre, que pretén facilitar 
la conciliació de la vida laboral 
amb els horaris escolars. El ser-
vei es podrà contractar de ma-
nera fixa, durant tot el curs, amb 
una quota mensual o bé puntu-
alment, per dies. La directora de 
l’Escola, Fàtima Garcia, ha expli-
cat que l’empresa encarregada 
de gestionar el servei serà Acti-
esport, la mateixa de les activi-
tats extraescolars.

ACCIDENT A  
L’AP-7, A L’ALDEA
Dimarts a migdia a l’autopis-
ta AP-7 al seu pas per l’Aldea 
un camió que transportava 
bigues de ferro va bolcar, 
perdent combustible. Segons 
bombers.cat, “el conductor 
va sortir il.lès de l’accident”. 
Com a conseqüència d’aquest 
incident, es van activar els 
Bombers de la Generalitat 
i el Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). Un carril 
va quedar tallat al trànsit 
a causa del vehicle bolcat, 
fins que es va obrir de nou la 
circulació.

LA MATRÍCULA 
DE LA UNED, 
OBERTA FINS EL 
23 D’OCTUBRE
El Centre Associat a la Uni-
versitat Nacional d’Educació 
a Distància (UNED) a Tortosa 
ha tornat aquesta setmana la 
seua activitat acadèmica, tot i 
que havia seguit actiu de for-
ma online. La matrícula per a 
estudiar a la UNED romandrà 
oberta fins el 23 d’octubre.

VAGA MUNDIAL 
PEL CLIMA
La Plataforma en Defensa de 
l’Ebre s’adhereix al manifest 
internacional per la Vaga 
Mundial pel Clima convo-
cada per al 27 de setembre 
que crida a la ciutadania a 
reclamar el reconeixement de 
l’estat d’emergència climàtica 
i exigir mesures als governs 
per limitar l’increment de la 
temperatura global.

MÉS 
NOTÍCIES

DELTEBRE
Inici de la temporada de la sega amb les Festes 
de l’Arròs i les Jornades Gastronòmiques 
La promoció del producte 

local i la dinamització 
de l’economia són dos dels 
principals objectius de la 
nova edició de les Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs 
que es duran a terme a 
Deltebre des d’avui, 6 de 
setembre fins al dia 22.     
En total, són 14 els restaurants 
que participen en aquestes jor-
nades oferint un ampli ventall 
de menús i de possibilitats. La 
regidora de Personal i Acció 
Comercial, Ingrid Santiago, ha 
detallat que “amb la realització 
de les jornades volem posar en 
valor la gastronomia i la cuina 
de Deltebre”. Més enllà de les 
jornades gastronòmiques, Del-

tebre també organitzarà les Fes-
tes de l’Arròs el cap de setmana 
del 13 al 15 de setembre a la Fin-
ca de Bombita. Enguany es tor-
narà a realitzar la Sega Escolar, 
amb la qual l’alumnat de sisè de 
primària dels centres escolars 
del municipi aprendran a segar 
de manera tradicional. El tinent 
d’alcalde de #DeltebreProjec-
ció, Carlos Serra, ha afirmat que 
“volem que les Festes de l’Arròs 
tinguin també presència a les 
escoles i que els xiquets i xique-
tes puguin conèixer, de primera 
mà, les nostres tradicions”. 
Les Festes de l’Arròs seguiran 
amb el seu programa habitu-
al amb la vuitena Trobada de 
Grups de Jota, que es celebrarà 

el dissabte dia 14, i el diumen-
ge 15 amb representacions tea-
trals, cantada i ballada de jotes, 
exposicions de motos clàssi-
ques, demostracions de pesca, 
torneig de lluita bac i merca-

L’ALDEA
Actuacions previstes per a millorar la 
imatge pública de l’avinguda Catalunya

det artesanal. Com a novetat, 
les Festes de l’Arròs també in-
clouran una demostració de 
l’StrongMan de Deltebre, Joan 
Ferrer, amb el nom de “l’Home 
Camàlic”.

L’Ajuntament de l’Aldea 
està preparant una sèrie 

d’actuacions als confrontants 
dels solars no edificats de 
l’avinguda Catalunya, on 
pretén millorar la imatge de la 
via pública, signant convenis 
amb els propietaris dels 
solars.  
En aquest sentit ja s’han realit-
zat les primeres actuacions de 
millora; una ha estat al costat 
de la Plaça de les Moreres, on 
s’ha realitzat una actuació per 
delimitar el trànsit i a la vegada 
s’ha enjardinat aquesta àrea. La 
següent actuació ha estat  a la 
rotonda de la carretera de Tor-

tosa amb la mateixa avinguda 
Catalunya on s’ha arribat a un 
acord amb els propietaris dels 
solars de l’antic magatzem de la 
sal, que consisteix en retirar tots 
els elements existents, com ara 
tanques deteriorades i vegeta-
ció, construint un nou mur de 
delimitació on s’ubicaran unes 
jardineres amb plantes i Flors. 
Així es pretén millorar la imatge  
d’un dels punts més concorre-
guts de l’Aldea. Actualment la 
Regidoria d’Imatge de Poble i 
d’Espais Verds, està planificant 
les accions a realitzar en aquest 
sentit, en tot el recorregut de 
l’avinguda Catalunya.
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CONVENI AMB 
LA COMISSIÓ 
DE FESTES DE 
LA RAVAL NOVA 
2019
La presidenta de la Comissió 
de Festes de la Raval Nova, 
Paquita Mulet Marqués i l’al-
calde de Roquetes, Paco Gas, 

van signar la setmana passada, 
acompanyats de la regidora de 
Qualitat de Vida, Política de 
dones i Joventut, Cinta Garcia, 
un conveni de col·laboració en 
què l’Ajuntament de Roquetes 
atorga a la Comissió de Festes 
de la Raval Nova una subven-
ció de 2500€ per a l’organitza-
ció de les Festes d’aquest any 
2019, que es celebraran el 27 i 
28 de setembre. 

LA PDE S’ENDÚ EL 
PREMI MOSSÈN 
OVIDI TOBIAS 
‘DONA’M LA MÀ’
El Premi Ovidio Tobías 
Dona’m la mà s’enguany 
va ser per la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre. L’Associa-
ció que organitza el certamen 
compleix 20 anys i des del 
primer any atorga aquest 
guardó que vol reconèixer la 
solidaritat i la tasca de perso-
nes i col·lectius que treballen 
de forma altruista en benefici 
de la societat. L’acte es va 
dur a terme a la sala de plens 
de l’ajuntament de Tortosa i 
durant la cerimònia també es 
va fer una menció especial  a 
l’Associació San francesc Gil 
de Federich i a l’Orfeó tortosí.

L’INSTITUT 
D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
DE DELTEBRE 
ESTRENARÀ NOVA 
DIRECCIÓ
L’Institut de Deltebre estrena 
aquest curs nova direcció 
amb Anna Bertomeu al cap-
davant, després de la jubila-
ció de Maria Antònia Sabaté, 
que ha estat directora del 
centre els darrers 14 anys. 
Bertomeu que fa 20 anys que 
forma part de l’equip directiu 
com a secretària emprèn ara 
el repte de dirigir l’Institut, 
el tercer més gran del Baix 
Ebre amb una matrícula de 
més de 650 alumnes d’ESO, 
batxillerat i cicles formatius 
i una plantilla de 66 pro-
fessors. Enguany el centre 
ha incrementat una línia a 
primer d’ESO per fer front a 
l’increment d’alumnat.
(ebredigital)

MÉS 
NOTÍCIES

ECONOMIA
Els contractes laborals augmenten 
un 4,51% a les Terres de l’Ebre
La presentació de l’informe 

de la Càtedra per al Foment 
de la Innovació Empresarial 
de la URV de la conjuntura 
del 2n trimestre de l’any 2019 
ha tingut lloc a la Cambra de 
Comerç, a càrrec de Mercedes 
Teruel, directora de la Càtedra.   
Entre les dades destacables hi ha 
que en aquest període el nombre 
d’ocupats ha augmentat lleuge-
rament en l’agricultura, la indús-
tria i els serveis i ha disminuït en 
8.500 persones en la construc-
ció. La taxa d’atur, del 14,16% a 
la zona, es troba tres punts per 
sobre de la catalana però no ha 
compensat la caiguda del 6,02% 
del Camp de Tarragona. Les da-

des d’afiliació a la Seguretat So-
cial pel mes de juny de 2019 han 
suposat un augment de l’1,17% a 
l’Ebre. Els centres de cotització 
han disminuït a l’Ebre (-1,03%), 
principalment per la reducció 
d’empreses de menys de cinc 
treballadors, fet que s’ha produït 
en totes les comarques. Les da-
des, fins al mes de maig, mostren 
una millora en la taxa de variació 
interanual de les exportacions. 
Des de 2016 l’augment de preus 
acumulat fins al juny de 2019 ha 
estat del 4,94% a Tarragona, del 
5,52% a Catalunya i del 4,82% a 
Espanya. Al mes de juny les va-
riacions interanuals de l’IPC han 
estat del 0,2% a la zona. Un ele-

ment preocupant per a les previ-
sions econòmiques a curt termi-
ni son els efectes que pot tenir 
el Brexit a partir del 31 d’octubre. 
Segons l’estudi, en aquesta situ-
ació de creixement de l’activitat 
econòmica, el repte per a l’àrea 
són les dificultats per generar 
ocupació i absorbir l’atur, fet que 

DIUMENGE
‘Tivenys i Xerta amb la 
Ribera d’Ebre’

Els ajuntaments de Tivenys 
i Xerta, amb col·laboració 

de Rebrotem, organitzen la 
jornada solidària ‘Tivenys i 
Xerta amb la Ribera’.  
El proper diumenge, dia  8 de 
setembre, a les 11.30h, es farà 
una cadena humana al mig de 

l’Assut, unint els dos termes 
municipals, en suport a Rebro-
tem i als nombrosos afectats 
per l’incendi de la Ribera d’Ebre 
d’aquest estiu. En l’acte de diu-
menge, també es faran parla-
ments i un vermut solidari. Serà 
una jornada solidària.

BÍTEM
Juanjo Rovira, 
pregoner de la Festa
Juanjo Rovira serà avui 

divendres el pregoner de la 
Festa Major de Bítem. 
Director del Torneig Internacio-
nal MIC, Rovira, un gran ambai-
xador de Bítem i de les Terres de 
l’Ebre, avui farà el pregó del seu 
poble. Juanjo Rovira, que sem-
pre ha mantingut una partici-
pació activa amb activitats de la 
seua població, al seu Facebook, 
admetia estar “orgullós de les 
meues arrels. Gràcies Bítem per 
oferir-me la possibilitat de ser el 
pregoner de les festes d’aquest 
any”. D’aquesta manera, Bítem 
enceta avui el primer cap de 
setmana festiu. Foto: Sportmagister.  

determina una demanda interna 
amb dificultats de creixement i 
en minva el potencial. 
Les empreses fan esforços per 
ser més competitives però això 
no és suficient i les expectatives 
d’inversió empresarial operen 
amb una gran cautela.
(ebredigital.cat)
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SANTA BÀRBARA 
ESTUDIARÀ 
LA POSSIBILITAT 
DE TENIR UN 
SERVEI DE POLICIA 
LOCAL 

La creació d’un cos de po-
licia local o l’increment del 

servei de vigilància municipal, 
que actualment només dispo-
sa d’un efectiu, és un dels te-
mes que va demandar-se en el 
darrer ple celebrat. El MAP, en 
la moció presentada, va expo-
sar que aquest és un problema 
que preocupa a la ciutadania. 
Aquesta moció fou aprovada 
amb el suport de tots els par-
tits polítics.
(La Plana Ràdio)

FESTES DEL 
BARRI, A LA 
RÀPITA
Un Festival Remember al parc 
de Garbí per recordar les nits 
del Garbeach. És una de les 
novetats de les festes del Barri 
que comencen avui divendres 
i que també ens proposen 
bous, morra, la Partinando o 
l’ofrena a la verge. 

PRIMER DIA DE 
PESCA
Vint-i-dos tones de peix van 
entrar dilluns a la llotja de 
la Ràpita en el primer dia de 
pesca després de la veda. Una 
xifra que s’apropa a la de l’any 
passat en captures, que va 
ser de 24 tones, pel que fa a 
l’arrossegament, però no en 
preu. 

LA FAO FA UNA 
VISITA A LES 
OLIVERES DE LA 
MANCOMUNITAT 
DE LA TAULA DEL 
SÉNIA 
Aquesta visita s’emmarca 
pel coneixement que la FAO 
vol tenir sobre els espais 
que tenen la declaració com 
a Sistema Important del 
Patrimoni Agrícola Mundial 
(SIPAM). En la seva primera 
visita van estar acompanyats 
per l’alcaldessa d’Ulldecona 
Núria Ventura, el Regidor 
de Santa Bàrbara Antonio 
Ollés i els representants de la 
Mancomunitat Jaume Antich i 
Tere Adell.
(Ràdio Ràpita/La Plana Ràdio)

MÉS 
NOTÍCIES

LA RÀPITA
Més d’un centenar de participants a la Cursa 
que va tancar el cinquè Voltasoques
Més d’un centenar de 

persones van prendre 
part dijous passat en la quarta 
cursa Voltasoques al barri del 
Xicago, una participació que 
gairebé va duplicar la d’anys 
anteriors.     
Va ser la prova que va posar 
punt i final al Voltasoques, que 
ha donat activitat esportiva, lú-
dica i cultural als joves d’entre 
12 i 16 anys durant aquest estiu.
En aquesta ocasió, la cursa es 
va obrir a tota la ciutadania, de 
manera que van ser diferents 
els perfils de gent que van voler 
participar en aquesta proposta 
de la regidoria de Joventut. I la 
resposta va superar les expecta-
tives dels organitzadors, amb 21 

grups i 108 participants, a més 
dels monitors, voluntaris i tèc-
nics que van preparar-la i van 
ajudar a dur-la a terme.
La cursa va ser una gimcana 
que proposava diferents pro-
ves, moltes d’elles relacionades 
amb activitats que es feien fa 
dècades, una manera lúdica de 
conèixer el passat. I finalment, 
la cursa desvetllava quin és el 
secret, o la clau, d’Orígens: “La 
clau d’Orígens ets tu”, revelava 
finalment l’última prova, mos-
trant que són les persones els 
artífex de l’èxit de les nostres 
festes. 
Amb aquesta cursa es va donar 
per conclosa la cinquena edició 
del Voltasoques, organitzada 

per la regidoria de Joventut i 
dirigida als joves d’entre 12 i 16 
anys. Han estat dos mesos d’ac-
tivitats, moltes d’elles nàutiques 

SANTA BÀRBARA
Un detingut en una operació policial contra 
plantacions de marihuana indoor

però també culturals i lúdiques, 
que constituïxen una oferta 
molt ben acollida per omplir les 
hores de lleure vacacional. 

Els Mossos d’Esquadra, 
aquest dimecres, han 

detingut una persona a Santa 
Bàrbara en el marc d’una 
operació policial contra 
plantacions de marihuana 
indoor al mateix municipi.  
Agents del cos estan escorco-
llant durant aquest dimecres 
al matí dos domicilis del carrer 
Major de la localitat planera per 
ordre del jutjat número 2 d’Am-
posta. 
Fins al moment del tancament 
de Més Ebre, es desconeixia el 
volum de plantes de marihuana 
decomissades i si es produiran 
més detencions per l’escorcoll 

efectuat. 
La investigació es troba sota se-
cret policial. 
L’operatiu es va iniciar a les 8’30 
del matí. 
Segons informava dimecres La 
Plana Ràdio, “diversos veïns del 
municipi ens alertaven de la 
presència d’efectius dels Mos-
sos d’Esquadra, l’ARRO i Policia 
Judicial que han accedit a dues 
cases situades al Carrer Ma-
jor de Santa Bàrbara, a la zona 
on està ubicat el Monolito. El 
desplegament policial ha creat 
molta espectació entre els veïns 
del poble”. 
(ACN/La Plana Ràdio)
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FESTES 
QUINQUENNALS 
D’ULLDECONA
Dissabte passat es va dur a 
terme el muntatge de la plaça 
de bous per a les Festes Quin-
quennals d’Ulldecona, des-
prés del sorteig fet el passat 
mes de juliol. Unes festes que 
comencen avui divendres, 

amb la tradicional baixada de la 
imatge de la Verge de la Pietat, 
portada en romeria des de l’er-
mita al municipi. Les festes du-
raran fins el dia 15. Com és ha-
bitual, destaquen les tradicions 
més arrelades de la festa major 
d’Ulldecona, com ara el Ball de 
Mantons. Destacar també que 
tots els dies es faran activitats 
taurines.
Foto: web Ajuntament d’Ulldecona

XAVIER 
FORCADELL, EL 
PREGONER
Joan Roig, alcalde d’Alcanar, 
ha anunciat el nom del 
pregoner d’aquesta 13a edició 
de les Quinquennals. Serà 
el canareu Xavier Forcadell 
(1980), llicenciat en Dret per 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) i doctor en dret per la 
Universitat de Barcelona (UB). 
Així mateix, Forcadell ha cursat 
diversos màsters i postgraus 
en l’àmbit del dret i la gestió 
pública. Professor associat a 
l’URV i funcionari de carrera, 
l’any 2012 va passar a ser el 
coordinador general de la 
Diputació de Barcelona fins al 
juliol de 2019. Actualment n’és 
el coordinador d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió 
Territorial.

CAMPANYA DE 
PROMOCIÓ DE LES 
QUINQUENNALS
L’Ajuntament d’Alcanar ha 
impulsat la creació d’una línia 
de marxandatge promocional  
i commemoratiu de les 
Quinquennals, composta 
per samarretes, bosses de 
tela, xapes metàl.liques i 
tasses de porcellana amb el 
logotip de les Festes. Des de 
l’Ajuntament s’aposta perquè 
la comercialització d’aquests 
elements es faça mitjançant 
els comerços associats a la 
Federació de Comerç Local 
(FECOAL).  La campanya 
de promoció també inclou 
la participació en fires, una 
campanya publicitària al 
metro de Barcelona vinculada 
a un concurs fotogràfic, 
la instal·lació de tòtems 
informatius a diferents 
accessos el municipi, diferents 
vídeos promocionals i una 
campanya a les xarxes socials. 
Tanmateix, des de la Regidoria 
d’Ensenyament s’ha impulsat 
el grup de voluntariat de les 
Quinquennals, format per 
l’alumnat de 4t d’ESO, que 
ja ha començat a treballar 
en el marc del Pla de serveis 
comunitaris (APS).

MÉS 
NOTÍCIES

FESTES
Compte enrere: presentació del programa 
d’actes de les Quinquennals d’Alcanar 2019
L’Ajuntament d’Alcanar, 

a manca d’un mes per 
a l’inici, ha presentat la 
programació de les Festes 
Quinquennals 2019, així com 
el conjunt d’accions que ha 
desenvolupat al voltant de 
la campanya de promoció 
per a fer arribar a tot el 
país la mostra d’art efímer 
que s’instal·larà als carrers 
d’Alcanar i les Cases entre el 2 
i el 14 d’octubre.  
Mercè Fischer, regidora de Fes-
tes (a la foto amb l’alcalde Joan 
Roig), ha fet un avanç de la  pro-
gramació, que inclou actes li-
túrgics, concerts per a totes les 
edats, espectacles, teatre, ex-

posicions, gegants, correbars, 
competicions esportives, con-
cursos, propostes juvenils, gas-
tronomia i promoció del patri-
moni. D’altra banda, la regidora 
ha relatat que enguany s’instal-
larà una carpa que, juntament 
amb el Centre Cívic, permetrà 
ampliar el nombre de propos-
tes musicals. En l’àmbit familiar 
ha anunciat l’obra de teatre “La 
princesa en Texans” que tindrà 
lloc el primer diumenge de fes-
tes a les Cases i el concert de 
Reggae per xics/ The Penguins 
que se celebrarà a Alcanar el 
segon dissabte. Fischer també 
ha remarcat els plats forts de la 
programació: l’espectacle de la 

Lloll Beltran “El secret de la Lloll”, 
pel dijous, 10 d’octubre, el con-
cert d’Alfred García per al públic 
més jove, el 5 d’octubre, i també 
el d’Els Pets, el 12 d’octubre. 
La gent d’Alcanar i les Cases 
continua treballant per a con-

LA SÉNIA
Fira d’Artesania de 
la fusta i el moble
La Fira d’Artesania de la 

fusta i el moble de la Sénia 
és un projecte que es va 
iniciar el 2009.  
La primera edició va adoptar el 
format de jornada. La jornada 
va suposar la creació de l’Asso-
ciació d’Artesans. Des de fa uns 
anys, la fira es complementa 
amb la Festa del Moble. Les bo-
tigues de mobles obren les por-
tes, amb ofertes, descomptes i 
promocions especials. 
La fira està considerada com 
una de les monotemàtiques de 
la fusta més importants del país, 
i única a Catalunya. La propera 
edició serà el 19 i 20 d’octubre. 

SANT JAUME
Èxit de participació de 
la IV Buda & Bike

El cap de setmana passat va 
tenir lloc la IV Buda&Bike 

AP-7. 
una ruta en bicicleta que ens 
permet conèixer i recórrer l’Illa 
de Buda, un territori habitual-
ment tancat als visitants. A par-

tir de l’any 2020 l’Ajuntament 
de Sant Jaume d’Enveja en pro-
gramarà algunes més “entre la 
primavera i la tardor i així poder 
donar a conèixer aquest indret 
fantàstic amb un alt valor bio-
lògic”.  

vertir els carrers, un any més, en 
el principal reclam. Les Quin-
quennals d’Alcanar formen part 
del catàleg del patrimoni festiu 
de Catalunya i l’any 2010 es van 
declarar Festa Tradicional d’Inte-
rès Nacional.
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PAÜLS RECUPERA 
EL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE 
BROSSA PORTA A 
PORTA
L’Ajuntament de Paüls ha im-
plantat un nou sistema de re-
collida de brossa porta a porta 
que inclou la recollida selecti-

va de plàstic, paper, vidre, frac-
ció orgànica i resta. L’objectiu 
del govern local és incrementar 
un 20% el reciclatge, que ac-
tualment és d’un 57% al muni-
cipi i oferir un millor servei a la 
ciutadania. Aquest sistema de 
recollida de brossa es va posar 
en marxa el passat 26 d’agost. 
Prèviament a la implantació del 
servei de recollida de brossa 
porta a porta, l’Ajuntament va 

organitzar una xerrada per ex-
plicar-ne el funcionament a la 
població, a banda d’informació 
que es va repartir en la revis-
ta local “El Xiprer”; unes xerra-
des que es continuaran fent els 
pròxims mesos. “L’any vinent 
la Unió Europea començarà 
a multar els municipis que no 
arribin al 50% de reciclatge, un 
percentatge que Paüls ja fa anys 
que supera, però no ens hem de 

quedar amb el mínim, volem 
continuar millorant i treballar 
perquè el nostre municipi sigui 
més sostenible i un referent. 
El nostre mirall són Miravet i 
Ginestar, dos dels municipis 
que més reciclen, estan per 
sobre del 78%, i això només es 
pot aconseguir fent un porta a 
porta i amb l’ajuda i col·labo-
ració de la gent”, ha assenyalat 
Enric Adell, l’alcalde. 

ACTIVITATS 
D’ESTIU A 
L’AMETLLA
Divendres passat va finalitzar 
el programa d’activitats que 
al llarg de l’estiu ha desenvo-
lupat l’Ajuntament. En total, 
han estat una vuitantena 
d’activitats lúdiques, culturals 
i infantils. La regidoria de 
Cultura i Festes n’ha fet un 
balanç “molt positiu”.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS DE 
JESÚS
Jesús ha acabat la darrera 
proposta dels Pressupostos 
Participatius 2018, amb 
una actuació que s’ha fet a 
l’interior de l’Institut Escola 
Daniel Mangrané i Escardó. 
S’ha presentat a l’alumnat 
després d’un procés intern: 
vorera i rampa per millorar la 
mobilitat al centre.  Dilluns, 
2 de setembre, ja es va obrir 
el període de votacions pels 
Pressupostos Participatius 
2019. Hi ha quatre propostes 
que han estat presentades i 
escollides a través del Consell 
de Participació Ciutadana.

JOAN MARGALEF, 
PREGONER A 
BENIFALLET
Joan Margalef, avui divendres, 
farà el pregó de la Festa Ma-
jor. Va ser jugador, entrena-
dor i també president en una 
etapa en què el Club Futbol 
Benifallet es va federar ofici-
alment. Fou un dels impulsors 
del futbol a la població. Va ser 
un dels jugadors emblemàtics 
del municipi disputant dues 
promocions d’ascens a Sego-
na divisió amb el Tortosa. 

MÉS 
NOTÍCIES

BAIX EBRE AVANT
Arranquen les Jornades de Cicloturisme 2019 
amb un total de 40 participants
El president del Consell 

Comarcal del Baix Ebre, 
Xavier Faura, ha inaugurat 
aquest dimecres les Jornades 
de Cicloturisme 2019 que 
organitza el Consell, a través 
del projecte Baix Ebre Avant, 
amb l’objectiu d’ajudar a la 
reflexió als gestors públics i 
privats perquè es desenvolupe 
el cicloturisme.   
“Una de les prioritats del govern 
comarcal és fomentar l’ocupa-
ció i potenciar la creació de llocs 
de treball que siguen respectu-
osos amb el medi ambient. I en 
aquest sentit, el cicloturisme és 
una activitat que combina les 
dues vessants”, ha manifestat 

Faura. També ha assistit a la pri-
mera de les sessions d’aquestes 
jornades el vicepresident del 
Consell Comarcal, Ivan Garcia.
Un total de 40 inscrits han par-
ticipat en la jornada en la que 
s’han analitzat els mecanismes 
necessaris per a la creació de 
producte i la seua comercialit-
zació, elements clau per intro-
duir-se a nous segments i mer-
cats. Hi han participat experts 
en la creació de producte com 
Anna Sans, directora de Trek and 
Ride, agència especialitzada en 
cicloturisme que treballa amb 
públic estranger a través d’ope-
radors i que comercialitza una 
ruta cicloturística a la Via Verda. 

“Oferim una ruta entre Alcanyís 
i l’Ampolla, força desconeguda 
encara pels operadors. Cal que 
les administracions s’impliquen 
per donar a conèixer el potenci-
al d’aquest territori”, ha dit Sans. 
També han participat altres ex-
perts com Jesús Monleón, de 

BENIFALLET
Punt Lila mòbil, per 
la Festa Major
Benifallet se suma a la 

preocupació internacional 
per la xacra que suposa la 
violència sexual contra les 
dones i per això ha creat 
un grup motor de treball 
que ha elaborat un Protocol 
d’Actuació Local per a casos 
de violències sexuals.  
El protocol representa un pro-
cés d’intervenció que recull 
actuacions vinculades a la pre-
venció, a la detecció i a l’atenció 
en espais festius. Per aconse-
guir-ho “pretenem sensibilitzar 
la ciutadania i oferir un espai de
seguretat i de confiança on re-
bin suport. Aquests espais són 

els Punts Lila”. A Benifallet, a 
diferència d’altres municipis, 
“es tractarà d’un Punt Lila Mòbil. 
Serà un espai mòbil coordinat 
per l’Ajuntament, però confor-
mat per molts voluntaris/es, 
empresaris i associacions locals 
degudament formats sobre vi-
olències sexuals i com atendre 
i assessorar les persones usuà-
ries. Serà un grup de persones 
degudament identificades. Es-
tarà disponible durant la Festa 
Major, això és, les nits del 6 al 10 
de setembre, de les 3 fins a les 
7 de la matinada. “Per qualsevol 
incidència, s’ha d’informar a al-
gun membre del Punt Lila”.

EL PERELLÓ
Ajornat el Concurs de 
Xarangues de Catalunya

L’Ajuntament del Perelló 
ajorna fins a nova data, i 

per manca d’inscripcions, el 

1r Concurs de xarangues de 
Catalunya, convocat pel dia 
14 de setembre de 2019. 
  

l’empresa Hardacho, especialista 
en activitats a la natura al voltant 
de la Via Verda Ojos Negros i 
Jaume Rué, de l’empresa Cy-
cling Costa Daurada amb seu a 
Cambrils. La pròxima sessió de 
les Jornades de Cicloturisme 
tindrà lloc el 18 de setembre.
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MÉS DE 2 MILIONS 
DE CAMIONS 
DESVIATS CAP A 
L’AUTOPISTA EN 
EL PRIMER ANY DE 
RESTRICCIONS A 
L’N-340 I L’N-240
Aquest dilluns farà un any que 

va entrar en vigor la prohibició 
de pas de camions en diversos 
trams de l’N-340 i l’N-240. La 
mesura, destinada a reduir la si-
nistralitat i a millorar la fluïdesa 
del trànsit, acumula més de 
dos milions de vehicles pesants 
desviats cap a l’autopista, se-
gons les dades del Ministeri de 
Foment a què ha tingut accés 
l’ACN. A més, els accidents amb 
morts i/o ferits greus s’han re-

duït a la meitat en els trams de 
carretera sense camions. Tot 
i això, els Mossos d’Esquadra 
han denunciat 4.000 transpor-
tistes per saltar-se la prohibició 
–les sancions s’enfilen als 500 
euros. Mentrestant, les associ-
acions del transport consideren 
que la mesura els ha criminalit-
zat i continuen reclamant que 
se’ls bonifiqui tot el preu del 
peatge i no només el 50%.

ELS ARGUMENTS 
DEL GOVERN 
ESPANYOL QUE 
DESACONSELLAVEN 
DESMANTELLAR 
EL CASTOR 
SEGUEIXEN SENSE 
ESCLARIR-SE
El govern espanyol segueix 
inactiu davant del des-
mantellament del projecte 
Castor i es manté enrocat 
a l’hora de no voler esclarir 
els arguments als quals 
s’aferra des de fa anys per no 
procedir al desmuntatge de 
les instal·lacions. El senador 
de Compromís, Carles Mulet, 
ha rebut com a resposta a les 
seves preguntes al respecte 
l’enllaç a la nota de premsa i la 
part de l’informe encarregat 
a experts del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
i la Universitat de Harvard 
feta pública el maig de 2017. 
Mulet volia conèixer l’origen 
de les afirmacions atribuï-
des per l’executiu del PP als 
redactors de l’informe, segons 
els quals desmantellar les 
instal·lacions podria “desesta-
bilitzar” sísmicament la zona. 
El govern espanyol ha de 
prendre de forma imminent 
una decisió sobre els segells 
provisionals dels pous del ma-
gatzem hibernat, que s’han 
de reforçar cada quatre anys o 
abandonar-se definitivament.

INCENDI D’HORTA 
DE SANT JOAN
Els Bombers de la Generali-
tat van donar per controlat 
l’incendi de vegetació forestal 
i agrícola d’Horta de Sant Joan 
el dissabte sobre les nou de la 
nit. Van treballar en una zona 
d’unes 5 Ha. amb 27 dotacions 
terrestres, amb cinc aèries.

MÉS 
NOTÍCIES

DE LA RIBERA D’EBRE
La millora del transport públic i un canvi en 
la política agrària, principals reivindicacions
La millora del transport 

públic (viari i ferroviari), 
de les telecomunicacions 
i un canvi en la política 
agrària són algunes de les 
reivindicacions que ha posat 
la Ribera d’Ebre sobre la taula 
de la Generalitat.   
Alcaldes i representants de la 
comarca ebrenca s’han reunit 
aquest dilluns al Palau de la Ge-
neralitat amb el president Torra 
i els consellers Damià Calvet i 
Teresa Jordà en el marc de la 
segona reunió de l’estratègia 
de dinamització territorial ‘País 
Viu’. 
La primera trobada es va cele-
brar el passat mes d’abril, amb 

la comarca lleidatana del Pa-
llars Sobirà. 
‘País viu’ és un projecte impul-
sat pel Govern per fomentar el 
creixement econòmic i la mi-
llora del nivell de vida en les 
zones de Catalunya afectades 
per la desocupació, l’envelli-
ment de la població i el despo-
blament rural. 
“Si no tenim certa indústria o 
serveis almenys sí que hauríem 
de tenir un bon transport pú-
blic o comunicacions per arri-
bar-hi”, va comentar, en aca-
bar la reunió, dilluns passat, la 
presidenta del Consell Comar-
cal de la Ribera d’Ebre, Gemma 
Carim.

DELTEBRE
Remodelació del 
Casal de Jubilats 

El cap de setmana passat, 
va tenir lloc la inauguració 

de la remodelació del Casal 
de Jubilats i Pensionistes de 
La Cava (Deltebre).  
L’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler, al seu Facebook, comen-
tava que “fou una tarde plena 
d’alegria i satisfació al veure a 

CAMARLES
Festa de la Sega, el 
dia 22 de setembre

Camarles celebrarà el 
pròxim 22 de setembre la 

Festa de la Sega, una mostra 
de com se segava antigament 
l’arròs al Delta de l’Ebre.  
IA partir de les 10 del matí, s’ini-
ciarà la Festa amb la concen-
tració dels segadors i segado-
res per iniciar la sega. Un cop 

s’hagi segat l’arròs, es farà una 
demostració de la batuda de 
l’arròs al Centre d’interpretació 
de l’Arròs. 
Per finalitzar, es realitzarà una 
degustació d’arrossos i dolços 
típics. Per reserves a l’Ajunta-
ment de Camarles, al preu de 
5€ euros. (Cam Ràdio)
  

la nostra gent gran il·lusionada 
per poder gaudir a partir d’ara 
d’un nou espai molt més condi-
cionat i modern. Són obres que 
omplen d’orgull, ja que ajuden 
a cohesionar i promoure l’en-
velliment actiu de la nostra gent 
gran. Ha quedat un Casal pre-
ciós”. 



15DIARI MÉS EBRE • divendres, 6 de setembre / 2019

 
LA BENISSANETANA 
NÚRIA MORERA 
GUANYA EL 
37É PREMI DE 
NARRATIVA DE LA 
RIBERA D’EBRE

El Premi de Narrativa de la 
Ribera d’Ebre s’ha quedat en-

guany a casa. 
L’ha guanyat la benissanetana 
Núria Morera amb ‘El desordre 
dels cossos’. 
Vinebre es va convertir, un any 
més, en la capital literària de 
les Terres de l’Ebre amb la ce-
lebració d’aquest premi, el més 
antic del territori. Es va oferir 
un sopar envoltat d’elements 
ebrencs, cultura i, per des-
comptat, literatura. 

EDUCACIÓ 
IMPULSA UN 
PROGRAMA PER 
MILLORAR LA 
COMUNICACIÓ 
ORAL DELS 
ALUMNES
Després de comprovar, amb 
una prova pilot a 50 centres, 
que les competències dels 
alumnes de 4t d’ESO en 
expressió oral són més 
baixes que les competències 
ortogràfiques, el Departa-
ment ha decidit impulsar el 
programa ‘Tenim la paraula’. 
La iniciativa inclou formació 
del professorat i activitats 
orals escolars i d’entorn per 
millorar les competències 
que tenen els alumnes a 
l’hora d’expressar-se en veu 
alta. És una de les novetats 
pel curs que comença dijous 
vinent i que també estendrà 
el servei comunitari de 3r i 
4t d’ESO a tots els centres 
de secundària, s’inicien 
plans educatius d’entorn a 
54 centres de 5 municipis 
i es prova en fase pilot, el 
batxillerat de 3 anys combi-
nat amb els cicles formatius 
de grau mitjà. Set centres 
permetran obtenir un títol 
de batxillerat i un títol de ci-
cle formatiu artístic de grau 
mitjà o un títol de tècnic 
esportiu. Entre ells, l’Escola 
d’Arts de Mora la Nova i 
l’institut Julio Antonio de 
Móra d’Ebre.

‘GRAN BRAVADA’ 
A MÓRA D’EBRE
En el marc de la Festa Major 
de Móra d’Ebre es va fer 
l’acte “La Gran Bravada!”, 
a benefici de Rebrotem!, en 
el marc de la Festa Major 
de Móra d’Ebre. El donatiu 
mínim per a participar en 
l’activitat era d’un euro i, a 
canvi, es donava un plat de 
patates braves. En total, es 
van recaptar 598,96€ amb 
la participació de quasi 500 
persones. Aquesta quantitat 
ha estat destinada a l’entitat 
Rebrotem!.

MÉS 
NOTÍCIES

FLIX
Contenir l’erosió i afavorir la regeneració, 
prioritats de l’actuació urgent prevista
L’empresa pública Forestal 

Catalana ha iniciat al 
terme municipal de Flix els 
treballs urgents per contenir 
l’erosió, evitar plagues i 
afavorir la regeneració 
forestal de la zona afectada 
per l’incendi de la Ribera 
d’Ebre del juny passat.  
Uns treballs que s’allargaran fins 
l’estiu de l’any vinent i que se 
centraran en les zones arbrades 
amb pendent. El Departament 
d’Agricultura té previst invertir 
2,2 milions d’euros, pels quals 
els propietaris no hauran de 
pagar. Els operaris estan tallant 
els arbres afectats pròxims a la 
xarxa de camins i carreteres, 

que s’apilen per generar estella, 
així com creant feixines de terra 
per reduir la velocitat de l’aigua. 
Els treballs afectaran només una 
part dels espais afectats i es dei-
xaran aquells que només con-
centren matolls, que s’hauran 
de regenerar per ells mateixos.
El director general de Desenvo-
lupament, Oriol Anson, ha visi-
tat els treballs que han comen-
çat a Flix aquest dilluns.
Addicionalment, Forestal Ca-
talana efectuarà un control de 
fons i insectes, per evitar que 
aprofitant l’estat actual del bosc 
cremat puguin proliferar de for-
ma incontrolada. Això obliga a 
retirar ràpid la fusta afectada i 

fer un seguiment de possibles 
focus d’insectes i fongs perfora-
dors. El pla de mesures urgents 
es complementa amb la revi-

LA PALMA D’EBRE
Una Festa de la Jota de 
la Ribera solidària
La desena edició de 

la Festa de la Jota se 
celebrarà aquest dissabte a 
la tarda a la Palma d’Ebre, 
població que ha estat 
escollida per tractar-se 
d’una de les més afectades 
per l’incendi que va patir la 
comarca el passat mes de 
juny.  
Organitzada per l’associació 
Lo Fardell Patxetí, amb el su-
port del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre, els actes se 
centralitzaran a la plaça de Ca-
talunya de la Palma d’Ebre, on 
es ballaran les jotes de tots els 
pobles de la comarca acompa-

nyats de la Banda de Música de 
Benissanet. 

Solidaritat
L’organització ha anunciat que 
aquesta edició servirà per col-
laborar amb la plataforma Re-
brotem i recollirà diners per als 
afectats amb l’incendi. Així, una 
vintena d’artistes crearan en 
directe, desinteressadament, la 
seva obra mentre es ballen les 
jotes. Les obres seran lliurades 
als responsables de Rebrotem 
per posar-les a la venda per In-
ternet. Les activitats de la jor-
nada són gratuïtes i obertes al 
públic.

GANDESA
700 anys de la Farsa 
de la Boda Reial

Gandesa acaba de celebrar 
la seva Festa Major, amb 

una gran participació en tots 
els actes. La valoració ha 
estat força positiva. 
S’acaben les festes majors i la 
capital terraltina ja es prepara 

per a un proper esdeveniment 
mutitudinari: la Farsa de la Boda 
Reial de Gandesa. Enguany es 
compliran 700 anys, un aniver-
sari  especial per a un cap de 
setmana que també ho serà, els 
dies 19 i el 20 d’octubre.
  

sió de la xarxa viària de la zona 
afectada. Les tasques abastaran 
els vuit municipis afectats per 
l’incendi.

terres de l’ebre
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FÀTIMA BELTRAN CURTO 
ESCRIPTORA DE 
‘BIENALADOS’ (ED. LIBROS INDIE) 

Acaba pràcticament de 
sortir del forn “Bienalados” 

aquest passat mes de juliol, 
i ha estat un dels llibres 
que m’he endut dintre de la 
motxilla aquestes vacances. 
Un plaer de lectura que m’ha 
transportat al realisme màgic 
de mitjans del segle XX. 

Conversem amb la seua autora, 
Fàtima Beltran.

Vas néixer a Tortosa i vas 
marxar a Barcelona per fer la 
carrera de Dret, però seguei-
xes molt vinculada al territori 
i a les teues arrels formant 
part de la Diàspora Ebrenca.
Sí, La Diàspora és una iniciati-
va de la que formo part fa re-
lativament poc temps. Som un 
grup de gent, que, per un motiu 
o altre vivim a Barcelona, però 
que conservem, i volem pre-
servar, les arrels ben definides 
a les Terres de l’Ebre, i ens reu-
nim per parlar de l’actualitat que 
afecta la nostra terra i compartir 
inquietuds i sensacions d’”im-
migrants a petita escala” amb 
un mateix accent. És una forma 
de mantenir la vinculació amb 
el territori que ens ha vist néixer 
i d’estar-ne en contacte i con-
nectats d’una manera més viva 

PRESENTACIÓ 
DE LA NOVEL·LA 
‘BIENALADOS’
20 DE SETEMBRE, 
19.30 H,
 A LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
MARCEL.LÍ 
DOMINGO DE 
TORTOSA 

trobant-nos instal·lats en la que 
ara és la nostra ciutat adoptiva. 
Parlar de les arrels t’acosta a la 
terra.

“Bienalados”, una novel·la 
que mostra una preocupació 
estilística i una gran riquesa 
de vocabulari amb un dego-
teig d’emocions i vivències 
que, a través de les gaire-
bé 300 pàgines, ens narren 
les vicissituds de la nissaga 
dels Bienalado. En acabar 
el llibre, em va venir al cap 
el nom d’un autor i la seua 
obra: Cien años de soledad, 
de Gabriel García Márquez. 
Creus que el teu estil s’apro-
pa al realisme màgic de Már-
quez? Gabriel Garcia Már-
quez formaria part dels teus 
autors preferits?
Gabo, està clar que m’agrada 
moltíssim, i la vessant onírica i 
hiperbòlica del Realisme Màgic 
em fascina, qualsevol tragèdia 

hiperbolitzada no resulta tan 
dramàtica. Li faig alguna pica-
da d’ullet a “Cien años de so-
ledad” a la meva novel·la, com 
quan per exemple descric el 
riu Japeo que passa pel poble 
d’Arrielo, com una serp juràs-
sica (una titanoboa) en una al-
lusió velada a aquelles pedres 
blanques, llises i enormes que 
hi havia al riu que travessava 
Macondo i que Màrquez, ge-
nial, descrivia assimilant-les 
a ous prehistòrics. Jugo a fer 
imaginar, de manera subtil als 
lectors més rebuscats, que 
el meu riu Japeo ha nascut 
d’una d’aquelles pedres. M’he 
permès algun petit homenat-
ge com aquest a “Bienalados”, 
però si els vols cercar, en tro-
baràs alguns més.

Parlem de la nissaga dels Bi-
enalados. Segueixen amb els 
mateixos “errors”, els corre-
geixen o aprenent d’ells?

Penso que molts cops els nos-
tres orígens acaben marcant els 
actes que portem a terme, com 
si vinguéssim, fins a cert punt, 
determinats de fàbrica. A “Bie-
nalados” l’herència emocional 
i vivencial, instaurada a l’ADN, 
pesa i determina molt el ca-
ràcter de l’hereva de la nissaga. 
El repte de Mabelina és preci-
sament el que apuntes, el de 
no repetir els errors del passat 
i ella n’és molt conscient, però 
aprendre’n no és mai garantia 
absoluta de fer-ho millor, vo-
lent fugir d’una tipologia con-
creta d’errors podem cometre’n 
altres igual de traumatitzants.

El relat comença quan el fill 
mitjà de la família rep un tele-
grama patern que el commina 
a tornar al poble per contrau-
re matrimoni amb l’amant del 
seu germà gran i hereu de la 
saga, de qui està embarassa-
da. La novel·la ens situa en un 

poble oblidat al nord de Cas-
tellà, Arrielo, i amb un riu, El 
Japeo. En què t’has inspirat 
per situar-lo allí? 
No vaig voler ubicar Arrielo en 
cap lloc concret de la geogra-
fia, tot i que aproximadament 
es trobaria on més o menys as-
senyales, però sense concretar. 
La idea era fer un conte novel-
lat, i als contes, el que menys 
importa és la fixació de l’espai 
i del temps. A “Bienalados”, vo-
lia fer una fabula estètica, sense 
cap lliçó i sense condicionar-la 
tampoc a esdeveniments his-
tòrics ni de territoris, cercava 
una narració atemporal, com 
ho són els contes. Les prime-
res pàgines de la novel·la les 
vaig començar a escriure fa un 
grapat d’anys quan treballava 
a la Notaria de Gandesa fent 
escriptures, i sí que d’alguna 
manera Arrielo agafa l’ànima 
d’aquell poble on vaig passar 
un any sencer de la meva vida.

Tens pensada una altra no-
vel·la? Tindrà el mateix estil?
Ja estic treballant en la propera 
novel·la! Aprofito el temps de 
vacances així. No hi haurà rea-
lisme màgic aquest cop (el dei-
xo de moment igual que a la fa-
mília Bienalado, tot i que sé del 
cert que tornaré a buscar-los a 
tots dos algun dia).
La novel·la que estic gestant, i 
ja marco panxa, s’assembla a 
aquesta que ara presento en 
la utilització de diferents veus 
narratives a l’hora d’escriu-
re-les. Em resulta molt més 
entretingut escriure d’aquesta 
manera, saltant de personatge 
a narrador omniscient o de di-
ari personal a carta... Em con-
cedeix moltíssima més llibertat 
i més perspectives a l’hora de 
compondre la història d’una 
forma més àgil, perquè el que 
més m’agrada quan escric és 
la possibilitat de parlar canviant 
de personatge, i és precisament 
això el que tenen de denomi-
nador comú “Bienalados” i el 
meu nou treball, totes dues són 
novel·les polièdriques.
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VISCA EL FUTBOL 
EBRENC
Demà dissabte, el futbol 
ebrenc dóna el tret de sor-
tida; són ja 78 temporades 
des que les competicions van 
ressorgir després de la guerra 
civil. I 34 campanyes d’histò-
ria de la segona catalana amb 
només equips de la província 
i una tercera catalana que en 
els seus inicis només tenia 
un grup i estava format per 
equips de Tarragona i Bar-
celona. I una quarta que va 
néixer a la campanya 73/74. El 
nostre Futbol Ebrenc actual 
no té ni un representant a 
la tercera divisió, l’última 
vegada que això va ocórrer va 
ser la 2004/2005. I reviurem 
un fet insòlit. Veurem de nou 
als tres grans junts: Torto-
sa, Rapitenca i Amposta. 
L’última vegada fou la 80/81. 
Demà comença el ‘lio’. Gràcies 
a les directives, entrenadors, 
delegats, encarregats de ma-
terial, fisios, jugadors, socis, 
aficionats, patrocinadors, 
ajudes dels Ajuntaments... hi 
haurà un futbol ebrenc. Un 
any més, el portal FUTBOL 
EBRENC estarà present 
informant en directe de cada 
gol. Està gestionat des de 
divendres nit i fins diumenge 
per Josep Carbonell que està 
24 hores al dia al peu del 
canó, posant cada gol des de 
la 1a divisió fins a tot el futbol 
ebrenc. Benvinguts a l’emoció 
del millor futbol,   el nostre; 
Barça i companyia no ens fan 
ni ombra.

CELMA

‘SENSE FILTRO’
El cas Neymar ja està oblidat. 
Del tot. L’important és que 
l’esport minoritari (per 
alguns) comença aquest cap 
de setmana. Minut 91, de 
Canal Terres de l’Ebre, es posa 
també en marxa. Aquesta 
primera jornada, el programa 
no serà en diumenge perquè 
el mateix diumenge es trans-
metrà el derbi Tortosa-Rapi-
tenca. Per això el programa 
serà en dilluns (22.30 h). Però, 
posteriorment, a partir del 
dia 15, tornarem a la cita del 
diumenge la nit. L’equip de 
Minut 91 torna amb il.lusió 
renovada i sobre tot amb 
ganes de que esteu a prop 
com els darrers anys. En 
sou molts cada diumenge i 
aquesta és la satisfacció més 
gran.  Diumenge, a més, serà 
la primera transmissió i també 
la primera coincidència amb 
el ‘rapitenc sense filtro’, que 
m’han dit que anirà informant 
del derbi des del seu compte 
de twitter. L’enigmàtic ‘sense 
filtro’, amb ironia, segur que 
tindrà la seua visió particular. 
I més contra el Tortosa. Estaré 
esperant el teu comentari. Ja 
saps que l’acceptaré i respon-
dré. ‘Sense filtro’, amb més o 
menys humor, és també crític 
amb la Rapitenca. Així mateix, 
cal dir que aquesta pretempo-
rada, aficionats del Tortosa, 
amb filtro o sense, han estat 
crítics a les xarxes socials amb 
qüestions de l’actualitat del 
club. De tot en parlarem di-
lluns a Canal Terres de l’Ebre. 
Us espero. Comencem.

MICHEL

MINUT 91 . A CANAL TERRES DE L’EBRE

Aquesta setmana en dilluns (22.30h). Les següents serà en 
diumenge. Resums: Almacelles-Ascó, Tortosa-Rapitenca, Cambrils 
U-Amposta, Ampolla-Gandesa, Catalònia-R Bítem,  
Amposta B-Aldeana  i Rapitenca-Arnes. Convidats: Marià Curto i 
German (Tortosa) i Hernan i Agustí Zaera (Rapitenca).

PRIMERA JONADA

PRIMERA 
CATALANA
Almacelles-Ascó
dissabte 20 h

SEGONA CATALANA 
DISSABTE

Pobla-Camarles 16 h
Ulldecona-Bonavista 
17h
Montblanc-Borges 18h
Roda-Perelló 19h
Cambrils U-Amposta 
19h
DIUMENGE

Canonja-M Nova 12h
La Sénia-Riudoms 17h
Ampolla-Gandesa 
17.30h
Tortosa-Rapitenca 20h 

TERCERA  
CATALANA 

DISSABTE 

Ebre E-Jesús i Maria 
17h
Amposta-Aldeana 17h
Roquetenc-Flix 17.30
Rapitenca-Arnes 19h

DIUMENGE

St Jaume-la Cava 
16.30h
Corbera-Godall 16.45h
Catalònia-R Bítem 
17.30h
Batea-Olímpic 17.30 h
Ametlla-S Bàrbara 
18.30h

FÀTIMA BELTRAN CURTO 
ESCRIPTORA DE 
‘BIENALADOS’ (ED. LIBROS INDIE) 

ANTONIO 
DOMÍNGUEZ, NOU 
JUGADOR DE LA 
CANONJA
Antonio Dominguez, exjuga-
dor del Tortosa, ha fitxat amb 
la Canonja. Una vegada no va 
haver-hi acord amb el club del 
Baix Ebre, Dominguez ha tin-
gut una bona pila de propos-
tes. Ja a prop de començar la 
lliga, ha acceptat la de Canon-
ja. 

Altres fitxatges

D’altra banda, el Perelló ha in-
corporat al davanter Denis Bele-
mans (Valls) i al porter Lluís Vila 
(Ametlla). Finalment, el fitxatge 
polèmic ha estat el del porter del 
Sant Jaume, Marc Masdeu que 
torna a Jesús i Maria. Ja tenia 
la fitxa feta amb el Sant Jaume 
que, no obstant, ha acabat dei-
xant marxar el jugador, tot i no 
tenir porters una setmana abans 
de començar la lliga. A Sant Jau-
me hi ha malestar pel fet de que 

es “toqui un jugador a pocs dies 
de començar el campionat”. 
Pel que respecta al cas Albert 
Castell, , segueix sense tenir la 
baixa de l’Ulldecona.

TORTOSA-RAPITENCA

Comença la temporada a 
les categories regionals. 

Aquest cap de setmana.
I a la Segona catalana, ho fa 
amb el derbi entre el Tortosa i 
la Rapitenca. Un derbi que co-
mençarà a les 20 hores. El Tor-
tosa té la baixa per lesió de Ma-
nolo Puig mentre que Marc i Pol 
Benito són dubte. Gerard Bes i 
el rapitenc Marc Garcia seguei-
xen en fase de recuperació. 
German, tècnic del Tortosa, 
comentava que “el partit arriba 
molt aviat. Tot i que sabem del 
potencial de la Rapitenca, no-
saltres també el tenim i, sent 
conscients que serà un partit 
molt complicat,  anirem a bus-
car una victòria que seria molt 
important, per començar bé la 

lliga. Tot i enfrontar-se dos bons 
equips, potser no serà un partit 
brillant perquè estem al prin-
cipi del campionat, però estic 
segur que serà molt disputat”. 
Ramon Sancho, de la Rapiten-
ca, deia que “afrontem el partit 
amb molta il.lusió i ganes. Sa-
bem que el Tortosa és un bon 
equip, amb un bon entrenador, 
i que ja esta fet de la lliga pas-
sada. Però amb tot el respecte, 
anem a guanyar i buscar, ja en 
la primera jornada, crèixer com 
a equip. Volem també donar 
una satisfacció a la nostra afició 
perquè s’il.lusioni amb l’equip 
després del descens”. Becerra, 
recuperat, estarà disponible així 
com Peke i Tornel que tenien 
molesties. 

El primer gran derbi, 
diumenge (20 hores)

CANAL TERRES DE L’EBRE

Canal Terres de l’Ebre 
també comença la 

programació esportiva.                   
El diumenge, poc després d’aca-
bar el derbi Tortosa-Rapitenca, 
la televisió ebrenca l’oferirà en 
diferit, a les 22.30 hores (tam-
bé pel web d’ebredigital.cat). El 
derbi estarà locutat per Michel 
Viñas, amb Robert Cantó i Jota 
Vizcarro com a comentaristes. 
Ja en redifusió, el partit es podrà 
tornar a veure per Canal TE el di-

lluns a les 10 i a les 16 hores i el 
dimecres a les 10.30 h.
Pel que fa al programa Minut 91, 
dir que aquesta primera setmana 
de la temporada serà, excepcio-
nalment, en dilluns (22.30 h). Es 
podrà veure en redifusió el di-
marts a les 10 i a les 16.30 hores 
i el dimecres a les 21 h. A partir 
de la segona jornada, dia 15 de 
setembre, el programa tornarà a 
ser, com sempre, el diumenge a 
les 22.30 hores.

El derbi es podrà veure 
diumenge (22.30 h) 
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LLAGUT MOTO CLUB
EL NÀUTIC FLIX, 
MILLOR CLUB DE 
CATALUNYA

MOTOTERRA 
MEMORIAL JORDI 
ROVIRA

El Club Nàutic Flix ha tornat a fer 
història. En el Campionat de Ca-
talunya de Llagut Català, celebrat 
aquest cap de setmana, 31 agost i 
1 de setembre a Sant Jaume d’en-
veja, ha obtingut uns excel•lents 
resultats i ha aconseguit tres me-
dalles d’or, una de bronze i a més, 
el trofeu al millor club de Cata-
lunya. Els equips sènior masculí 
i femení i l’equip veterà femení 
han quedat en primera posició i 
l’infantil en tercera. L’equip veterà 
masculí ha tingut menys sort i ha 
quedat en novena posició.
(Ràdio Flix)

El proper 14 de setembre tindrà 
lloc el primer Mototerra Memo-
rial Jordi Rovira, a Jesús. Serà la 
segona prova puntuable per al 
Campionat Provincial de Tarra-
gona Terres de l’Ebre. 

ATLETISME L’AMPOLLA REM
LLORENÇ SALES 
(UA MONTSIÀ) FA 
HISTÒRIA

NOVA EDICIÓ DEL 
TORNEIG ALEVÍ 
JORDI PITARQUE

A TÒQUIO: AINA 
CID VA SER 
CINQUENA

Llorenç Sales va aconseguir la 
primera medalla de la Unió At-
lètica Montsià en un campionat 
d’Espanya absolut en pista. Fou 
3r classificat en els 1500 metres 
llisos en una cursa perfectament 
correguda i on la classificació va 
respectar el ránking precedent. 
Es va penjar la medalla de bronze. 
L’atleta de la Galera s’havia classi-
ficat amb solvència en la tercera 
sèrie, la més ràpida de les semifi-
nals, on va estar sempre contro-
lant la cursa i va entrar en tercera 
posició. (ebredigital.cat)

L’Associació Esportiva Jordi Pi-
tarque organitza un any més el 
Torneig Jordi Pitarque Ceprià, 
al camp de futbol de l’Ampo-
lla. La fase prèvia se celebrarà 
demà dissabte, 7 de setembre. 
D’aquesta sortiran els equips 
que completaran els grups per a 
la segona fase que tindrà lloc el
cap de setmana següent, dies 14
i 15. Aquesta és una de les no-
vetats d’enguany: la fase classi-
ficatòria i la final es disputaran 
en dos dies. En total hi ha previst 
que en aquesta novena edició 
participin un total de 38 equips.

L’ampostina Aina Cid i la cánta-
bra Virgínia Diaz van atravessar 
la línia d’arribada en cinquena 
posició a la final A del Campi-
onat del Món que es disputava 
a la població austriaca de Linz 
Ottensheim. El mal temps va 
obligar a canviar el sistema de la 
competició i a reajustar els ho-
raris. Així i tot, les representants 
espanyoles Aina Cid i Virginia 
Díaz van aconseguir una lloable 
cinquena posició en 2 sense ti-
moner, que els va assegurar la 
classificació per als Jocs Olím-
pics de Tòquio. (ebredigital.cat)

DIMECRES DIA 11
II MEMORIAL TOMÀS BALLANO, A LA SANTA 
CREU DE JESÚS, AMB UN PARTIT ENTRE EL 
CATALÒNIA I L’AMPOSTA

Dimecres (18 h), a la Santa 
Creu de Jesús, es farà el segon 
memorial Tomàs Ballano. En 
aquesta ocasió, l’equip local, el 
Catalònia, s’enfrontarà a l’Am-
posta, equip en el que actual-
ment juga Jordi, fill de Juan To-

màs Ballano. 
Tomàs va deixar emprenta i a 
Jesús, on vivia i va fer la família,
s’organitza el seu memorial que
enguany és el segon, una vega-
da va tenir lloc primer el multi-
tudinari homenatge.

JESÚS
LA RUNNING 
SÈRIES ENCARA LA 
RECTA FINAL

Demà dissabte es farà  a Jesús  
una de  les curses de 5 i 10 km 
del calendari dels Running Seri-
es organitzada per l’Associació 
Jesús es mou, en concret la 
vuitena prova  de les onze que 
preveu el calendari. Una de les 
novetats serà la festa solidària al 
nou pavelló, amb la celebració 
de dos concerts per part de “Els 
Gitanets i el paiet Mauri” i “Elma” 
i, posteriorment una festa amb 
discjòqueis,  “Dj Sisco Paredes” 
i “Dj Dani Fernandez”. Al mateix 
pavelló hi haurà una bústia soli-
dària per fer l’aportació econò-
mica destinada íntegrament a 
Càritas Diocesana de Jesús.

HANDBOL
III MEMORIAL EMMA GARCIA CURTO, 
DEMÀ DISSABTE DIA 7 DE SETEMBRE AL 
PAVELLÓ D’AMPOSTA
Demà dissabte, nova tarda 
d’emocions al Pavelló d’Am-
posta, amb la celebració del III 
Torneig d’Handbol Femení en 
memòria d’Emma Garcia Cur-
to. Els 2 partits seran transme-
sos en directe per l’streaming 
de Valonmano con V.  Pel que 
fa a la plantilla del sènior, estarà 
entrenada per Aleksandar Sasa 
Jovic, tècnic que debuta des-
prés d’haver dirigit el Perelló. La 
plantilla la formen: Mart Galvez 
(9 temporades), Paula Ripoll (6), 
Georgina Vila (7), Andrea Haro 
(6), Sara Alonso (10), Gemma 
Gálvez (2), Noèlia Lázaro (2), Laia 
Hernández (3), Cristina Tortajada 
(procedent de l’Ascó), Jèssica 
Bertomeu (el Perelló), Joana Ri-
eres (Puig d’en Valls d’Eivissa), 
Judit Tortajada (Puig d’en Valls 
d’Eivissa), Laura Subirats (Ascó), 
Lluïsa Hierro (puja del juvenil) i 
Marina Gasca (Ascó).
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ELS NOSTRES EQUIPS A LA PRETEMPORADA
EBRE ESCOLA

CF JESÚS CATALÒNIA

SCER L’AMETLLA

OLÍMPIC

FC GODALL

UD JESÚS I MARIA

CD LA CAVA

UE SANT JAUME
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ELS NOSTRES EQUIPS A LA PRETEMPORADA
UE RAPITENCA B

CD ROQUETENC

CD ALCANAR

CE GINESTAR

UE R BÍTEM

CF SANTA BÀRBARA

CF BENISSANET

CF GANDESA B
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ELS NOSTRES EQUIPS A LA PRETEMPORADA
CF J CATALÒNIA B

CF MASDENVERGE

CF PINELL

UE TIVENYS

CD LA CAVA B

OLIMPIC B

UE R BITEM B

FC XERTA
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PREPARACIÓ:INGREDIENTS  (4 persones)

· 8-10 figues fresques
· 2 taronges
· 150 g de formatge fresc
· 2 iogurts naturals
· 50 g de sucre

s renten les taronges. Rentem 
també les figues, les pelem i 
les tallem a trossos petits. Les 
posem a coure amb el sucre, 
el suc de les taronges i la pell 
d’una taronja, durant uns 5 mi-
nuts. Ho deixem refredar. Es 
treu la pell de taronja i en un 
bol i amb un batedor, es ba-

CREMA DE FIGUES
I TARONJA

rregen el formatge i el puré 
de figues, fins que quedi ben 
cremós. S’hi afegeixen els 
iogurts i es barreja bé, es re-
parteix en copes gelades i es 
guarda a la nevera.

Opcional: Es decora abans de 
servir amb pell de taronja ta-
llada a tires fines.



23serveis DIARI MÉS EBRE • divendres, 6 de setembre / 2019

OFERTa 
20€

ESPAÑOLA
2 MASAJES 

COMPLETOS 
INDEPENDIENTE 

BUEN TRATO

XXX XXX XXX

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

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Interessants conver-
ses amb persones 
que són lluny de tu. 
A més, podria sor-
gir una forta atrac-
ció amb algú en la 
distància. Poses la 
mirada en objectius 
més espirituals.

aquari
21/01 al 19/02

La màxima atenció en 
aquest moment, està 
posada en qüestions 
materials. Urà, el 
regent d’Aquari, amb 
aspecte a planetes a 
Verge, inclina a pre-
servar i a modificar 
hàbits.

sagitari
23/11 al 21/12

Tensió de Júpiter 
amb planetes a Ver-
ge i Peixos, que cau 
als sectors professio-
nal i domèstic, i et fa 
moure fitxa. Potser 
hauràs de prendre 
una decisió que no és 
senzilla.

escorpí
24/10 al 22/11

Les teves preocu-
pacions poden cen-
trar-se ara en l’econo-
mia. Potser t’anirà bé 
implementar un pla 
d’estalvi, per tal de 
poder fer front a una 
sèrie d’obligacions 
futures.

balança
24/09 al 23/10

Amb un bon pes de 
planetes transitant 
per la Casa XII, pots 
viure un moment de 
processos interns, de  
replantejar-te moltes 
coses. Valores les 
teves prioritats a la 
vida.

àries
21/03 al 20/04

Mart, que transita 
pel signe de Verge, 
activa el teu sector 
laboral i de la salut. 
Dies de gestions i 
possibles visites per 
millorar les condi-
cions en un sentit i 
altre.

cranc
22/06 al 23/07

Amb diversos 
planetes transitant 
per Casa III, l’activitat 
se centra en tràmits, 
converses, desplaça-
ments i estudis. Dies 
d’anar amunt i avall i 
de manteniment de 
la salut.

verge
24/08 al 23/09

Felicitats! Els nadius 
de Verge feu anys 
en aquest període. 
Es renova la vostra 
energia i amb ella, 
la il·lusió vers nous 
projectes laborals. 
Potser toca viatjar 
per feina.

taure
21/04 al 21/05

El sector afectiu es 
veu activat per la 
presència de diver-
sos planetes. Tant 
si es tracta d’amor 
de parella com dels 
fills, et sents amb 
ganes de compartir 
el millor de tu.

peixos
20/02 al 20/03

Els bons aspectes 
en signes de Terra, 
et poden portar 
una etapa de millor 
estabilitat en la 
parella i a establir 
projectes de cara al 
futur per millorar la 
teva economia.

lleó
24/07 al 23/08

Si et deuen diners, 
ja no esperes més 
i fas els tràmits per 
reclamar-ho. Tensió 
a l’àmbit afectiu, 
on pots patir una 
decepció si no has 
triat correctament. 
De tot s’aprèn.

bessons
02/05 al 21/06

 El sector domèstic i 
familiar presenta més 
activitat del normal. 
Potser valores 
un trasllat o una 
renovació de la deco-
ració. Interessants 
converses al voltant 
de la taula.

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

EMPRESA 
INVERSORA

COMPRA CASAS DE 
PUEBLO Y FINCAS 

CON CASA EN 
ATMELLA DE MAR, 

PERELLÓ, L’AMPOLLA, 
CAMARLES, L’ALDEA Y 

CAMPREDO.

PAGAMOS AL 
CONTADO

 ABSTENERSE 
INMOBILIARIAS 
642 077 212 
642 066 150

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.

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai
privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

DONA AMB 
EXPERIÈNCIA

S’OFEREIX PER CUIDAR 
PERSONA GRAN PER 
COBRIR QUALSEVOL 
NECESSITAT QUE ES 
TINGUI DE CAPS DE 

SETMANA. 
BONES REFERÈNCIES

634 985 800
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EUFÒNIC
DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE 

Eufònic, el festival 
d’arts sonores, visuals 

i digitals de les Terres 
de l’Ebre, portarà un 
any més les propostes 
més experimentals i 
avantguardistes del que es 
cou a nivell mundial en art 
sonor, visual i digital a la 
Ràpita i les Terres de l’Ebre.  

Dijous 5 de setembre ha estat 
el tret de sortida d’Eufònic, el 
festival d’arts sonores i visuals, 
a La Ràpita amb l’espectacle 
inaugural “A vore” de Sònia 
Gómez & Astrio, una fussió 
de jotes ebrenques i cants de 
llaurar amb electrònica i dansa 
contemporània. El mateix di-
jous va tenir lloc a l’Observa-
tori de l’Ebre uns dels concerts 
més importants del festival, 
amb l’actuació de William Ba-
sinski. El mestre de l’ambient 
va presentar el seu nou disc, 
“One Time Out of Time”, cre-
at a partir de sons del Caltech 
Observatory Wave de Califòr-
nia, generats per ones gravita-
cionals emeses per la col·lisió 
de dues estrelles de neutrons. 
Fins al 8 de setembre un bon 

DIJOUS 5 DE 
SETEMBRE HA 
ESTAT EL TRET 
DE SORTIDA 
D’EUFÒNIC, 
EL FESTIVAL 
D’ARTS 
SONORES I 
VISUALS.

nombre d’actuacions al festival 
Eufònic, des del viatge còsmic 
d’El Petit de Cal Eril, un dels 
projectes més sòlids del pop 
fet aquí, fins al mestre  La Es-
trella de David, artista de culte 
i autor d’un dels millors discs 
de l’any passat amb “Consa-
gración”, el nou projecte de 
Jaime Pantaleón (12Twelve) 
comandant el trio Gambar-
della que explora noves vies 
experimentals per al seu còc-
tel de noise amb tocs jazzís-
tic i dub o el pianisme delicat 
i avanguardista de Nil Ciuró 
amb teclats, arpa i violoncel. 
Les nits d’Eufònic es consagren 
a l’electrònica avançada amb 

l’imprescindible  Pye Corner 
Audio; els catalans Sumluv o la 
banda gallega Músculo! Com-
pleten l’hedonisme nocturn 
la qualitat garantida de C.E.E. 
Shepherds i Ylia. L’artista visu-
al, Elena Juárez  s’encarregarà 
del vessant visual de l’espai 
nocturn. L’espai més jove del 
festival dedicat als sons urbans 
més frescos l’ocuparan aquest 
any tres noms emergents com 
Kyne, el joveníssim Rojuu i Ro-
mantic Kitano, una força de la 
natura que s’ha de veure en 
directe. A l’espai del Mercat 
Vell es concentraran les pro-
postes més experimentals  del 
festival amb el pop deconstru-

ït  d’Aalbers; l’electroacústica 
de  reConvert Project;  Willi-
am Luke Valerio  i les seves 
catedrals sonores d’enrarida 
bellesa; i  Balfa  i la seva  elec-
trònica densa i opresiva. Les 
dones prenen la davantera des 
de diverses línies d’atac: la ra-
pera britànica  Lady Lykez; el 
pop digitalista de l’alemanya 
dvdv;  el subtil pop electrò-
nic de la madrilenya Yamila o 
l’electrònica en el seu vessant 
més experimental de  Nara is 
Neus  i  Clara Brea.  L’Auditori 
Sixto Mir de Sant Carles de la 
Ràpita acollirà els espectacles 
audiovisuals “_nybble_” d’Alex 
Augier i “Membrane” dels 

quebequesos ,Push 1 Stop & 
Wiklow dos propostes que 
trenquen la bidimensionalitat 
teatral per crear espectacles 
immersius de llum, imatge i 
so. No oblidem el tradicional 
vermut als Ullals de Baltasar, 
el protagonitzen DJ Good-
fellah i el supercombo Hijos 
del Trueno amb la seva rum-
ba mediterrània i verbenera. La 
cloenda d’Eufònic 2019 serà al 
Xiringuito del Suís amb el di-
recte de Confeti de Odio i una 
sessió de Sonido Tupinamba, 
entre musclos i cerveses a peu 
de mar. 
Veure tota la programació a: 
www.eufonic.net


