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Més forts i més solidaris que mai

EDITORIAL

Després de setmanes 
de confinament, on 

la prudència i les mesures 
de prevenció pel que fa 
a seguretat per tal de no 
transcendir l‘espai físic de cara 
als nostres distribuïdors/es i 
lectors/es, ens ha mantingut 
confinats, però, això sí, seguin 
informant, dia a dia i des del 
primer minut, a través del 
nostre web i xarxes socials de 
tots els esdeveniments, per 
petits que fossin, relacionats 
amb el territori. 
Però, a més, ens hem implicat, i 
molt, en tot el que a partir d’ara 
serà el post-covid-19. Com? 
Després de setmanes de dura 
feina, avui presentem el portal 
EbreXperience, un portal solidari, 
de la mà de Més Ebre, que prope-
rament publicarà l’edició número 
1000. Aquesta serà la nostra con-
tribució per a promocionar, gra-
tuïtament, totes les empreses, 
autònoms i autònomes del ter-
ritori de cara a la campanya tu-
rística post-covid-19. Segons els 
experts, el sector turístic haurà 
de reinventar-se per sortir de la 
crisi i adaptar-se a un nou model 
de visitant que a partir d’ara bus-
carà destinacions properes amb 
poques aglomeracions, espais 
oberts i molta natura... Com diu 

la cançó del grup Doctor Prats - 
“Ho tenim tot”.
Sí, a les Terres de l’Ebre tenim 
molts punts i avantatges al nostre 
favor per reactivar el sector turís-
tic i el portal EbreXperience és 
una mostra: Esports i Aventura, 
Gastronomia i Productes Locals, 
Oci, Cultura i Tradicions, Natura 
i Vida Sana, Allotjament i Hosta-

latge... Podràs veure la presenta-
ció de la plataforma  EbreXperi-
ence a les pàgines 3, 4, 8, 10, 11, 
12 i 13.
Es preguntarà: per què aques-
ta iniciativa del Més Ebre? La 
resposta és ben senzilla. El Més 
Ebre ha estat i estarà al costat de 
la nostra gent per ajudar a pro-
moure el nostre territori, i aquest 

és el nostre granet de sorra per 
ajudar a reactivar, al més aviat 
possible, el turisme i l’economia 
del nostre territori. Hem de fu-
gir del victimisme i agafar aquest 
moment com una oportunitat 
que hem d’aprofitar perquè...

Volem tornar a somiar
i sabem com fer-ho

Aquí cada setmana podran descobrir els 
guanyadors de les diferents experiències 

que sens dubte els recomanem!

Participa!www.ebrexperience.com
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AJUNTAMENT D’ALCANAR                                  ANUNCI:  04/07/2019

PORTAL DE MÉS EBRE
EbreXperience, web per facilitar al sector turístic 
la promoció i difusió de les seues activitats

Més Ebre torna avui i ho 
fa amb un nou projecte: 

EbreXperience. Una iniciativa 
que vol contribuir davant 
d’aquesta situació excepcional 
de gran complexitat i incertesa 
que hem viscut, considerant 
que el turisme i la restauració 
poden ser els sectors més 
afectats i, a la vegada, tenint 
en compte que són un dels 
motors de l’economia.         

A través del nou portal, em-
preses i autònoms del sector 
poden anunciar i promocionar 
les seues activitats, de manera 
TOTALMENT GRATUÏTA.
Més Ebre sempre ha estat i es-
tarà al costat de la nostra gent 
per ajudar a promoure el nos-
tre territori, i aquest és el nos-
tre granet de sorra per ajudar a 
reactivar, al més aviat possible i 
de manera gratuïta, el turisme 

SUPORT

El nou portal serà una 
guia turística. Més 
Ebre fa territori creant 
aquesta iniciativa que 
comença avui.  

GRATUÏTAMENT

Les empreses i 
autònoms del sector 
turístic ebrenc es poden 
anunciar de forma 
totalment gratuïta. 

i l’economia de les Terres de 
l’Ebre.
La nova plataforma mostrarà 
el menú turístic disponible al 
territori, i facilitarà dades per 
a tots els gustos amb les ac-
tivitats i experiències que es 
poden trobar al nostre territo-
ri. Sempre valorant que ha de 
ser un turisme sostenible i amb 
les possibilitats del moment, 
EbreXperience serà la guia. 



 
MÉS VALORACIONS 
DE LA CREACIÓ 
D’EBREXPERIENCE

Al portal que avui presenta 
Més Ebre, EbreXperience, ja 
es pot observar que es tracta 
d’una plataforma diferencial 
que aposta pel sector turístic 
del territori. Una àmplia guia, a 
la carta segons l’exigència del 

turista. Entre les seccions del 
portal, en els propers dies tam-
bé es podran escoltar les opini-
ons d’autoritats del territori que 
fan balanç, a través d’un vídeo, 
d’aquest nou projecte informa-
tiu. 
Un projecte que cal destacar 
que ha tingut una extraordinà-
ria resposta d’empreses i au-
tònoms del sector turístic que 
han agraït la iniciativa de Més 

Ebre, sobre tot considerant 
l’època que estem vivint i que, 

per aquest motiu, els ajuts són 
encara més valuosos.

JOAN SABATÉ, 
SUBDELEGAT 
DEL GOVERN 
CENTRAL A 
TARRAGONA
Per a Joan Sabaté, apos-
tes com la del projecte 
EbreXperience són molt 
importants. “Estem en 
uns moments delicats per 
a la nostra societat i per 
a l’economia per la pan-
dèmia que estem vivint i 
la crisi que se’n deriva. El 
consum interior és clau per 
a una recuperació i per a 
que aquesta pugui arribar 
més aviat que tard. Per tot 
plegat, considero que una 
aposta com la de Més Ebre, 
amb aquest portal turístic, 
és molt interessant. Poder 
mostrar i oferir els avantat-
ges del nostre territori és 
fonamental perquè tot el 
que sigui potenciar el sector 
turístic, el sector serveis, 
el terciari en general, és el 
camí per iniciar una recupe-
ració. A les Terres de l’Ebre 
tenim dos Parcs Naturals 
i molta oferta i promocio-
nar-la d’aquesta manera, 
amb una iniciativa com la  
de Més Ebre, amb aquest 
portal EbreXperience, és 
molt positiu per intentar re-
activar l’economia. Per tant, 
moltes gràcies per la idea i 
endavant amb el projecte”.

EL NOU 
PORTAL 
TURÍSTIC

REACTIVAR EL PAÍS
“Felicito a Més Ebre per la iniciativa que 
engega amb el portal EbreXperience”
La creació del portal 

EbreXperience, destinat 
per ajudar el sector turístic, 
ha estat força ben valorat pel 
suport que donarà a empreses 
i autònoms, per poder-
se promocionar de forma 
gratuïta.         
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, ha comentat que 
“vivim moments molt durs. Els 
efectes de la pandèmia del co-
ronavirus s’han deixat sentir en 
tots els sectors i, més enllà de la 
crisi econòmica, estem immer-
sos també en una crisi social i 
sanitària que ha colpejat el país. 
Des del Govern compartim el 

neguit pel futur del vostre terri-
tori, per la vostra gent, els vos-
tres negocis i la terra que tant 
estimeu, i que no fa gaire mesos 
ja va ser colpejada pels efectes 
del temporal Glòria. Cal garantir 
que les empreses i els treballa-
dors puguin tirar endavant i re-
construir així el teixit productiu 
del país, basat en gran part en 
pimes i autònoms. Nosaltres 
treballem incansablement per 
revertir la situació, reactivar el 
país i aconseguir que ningú es 
quedi enrere. Per això felici-
to a Més Ebre per la iniciativa 
que heu endegat amb el portal 
EbreXperience, perquè empre-

ses i autònoms del sector turís-
tic disposin d’una plataforma de 
promoció. Amb l’esforç de tots 

i l’actitud valenta i ferma de les 
institucions, estic convençut 
que ens en sortirem!”. 

JOAN PERE GÓMEZ I COMES
“Fonamentar el turisme 
és molt important”
Joan Pere Gómez i Comes, 

director de Ports de la 
Generalitat, ha  encoratjat la 
iniciativa de Més Ebre, amb el 
portal EbreXperience.          
“He de donar l’enhorabona a 
Més Ebre per aquesta platafor-
ma que impulsarà un sector tan 
important com és el turisme. 
Estem passant uns moments 
molt complicats, en el que s’es-
tà patint molt, i un portal com 
ebreXperience ajudarà a fona-
mentar un sector que és clau 
per a la nostra economia. Per 
la meua part, comentar que 
des del govern es farà costat 
a aquesta iniciativa perquè ara 

més que mai el turisme ha d’es-
tar recolzat. I així serà”, ha dit 
Joan Pere Gómez i Comes. 

XAVIER PALLARÉS
“Un projecte de gran 
valua a hores d’ara” 
Xavier Pallarés, delegat 

de Govern a les Terres 
de l’Ebre, valorava molt 
positivament la creació del 
projecte EbreXperience.          
“En una situació de crisi com la 
que estem patint, s’ha de des-
tacar una iniciativa que busca 
impulsar i difondre a les em-
preses del sector turístic. Enco-
ratjo i agraeixo aquesta plata-
forma que aposta pel producte 
de proximitat i que estic segur 
que serà un bon referent per a 
la ciutadania. És una època en 
què és important el desenvolu-
pament turístic i comercial de 
casa nostra i un projecte així ha 

de permetre poder fer-ho. Des 
del Govern valorem la iniciati-
va en uns moments en què es 
necessita reactivar l’economia i 
per això cal destacar un projec-
te com aquest”.
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EDICTES

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 27 de maig de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’incentius per al teixit 

empresarial del municipi de Deltebre amb motiu de la situació generada pel COVID-19 exercici 2020 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica tots els dies 

feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a l’article 124 del 

Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.                      Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de maig de 2020

Àrea #DeltebreProjecció
Revalorització Econòmica

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 27 de maig de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la concessió d’in-

centius per a la dinamització econòmica, ocupacional i per  a la millora de la imatge de poble per a l’any 2020 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de la modificació de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització 

econòmica tots els dies feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al 

DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a 

l’article 124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.                    Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de maig de 2020 

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 27 de maig de 2020, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la concessió de 

subvencions per al patrocini publicitari del municipi de Deltebre exercici 2020 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de la modificació de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització 

econòmica tots els dies feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al 

DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a 

l’article 124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.                    Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de maig de 2020

El secretari acctal.,
David Torres Fabra
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DIRECTOR GENERAL DE TURISME
“És moment de ser creatius i de cooperar i aquest portal 
té aquesta voluntat”
Un portal turístic com 

EbreXperience, creat pel 
Més Ebre, també ha tingut la 
valoració del director general 
de Turisme de Catalunya, 
Octavi Bono.       
Segons el director, “el covid-19 
ens ha portat a una situació difí-
cil, no només amb afectació per 
al sector, si no que en general. 
Ens porta a escenaris canviants 
en els que hem de gestionar la 
incertesa. I no és fàcil fer-ho. 
Davant d’aquesta situació, es 
necessiten elements bàsics com 
poden ser la cooperació, també 
ser més flexibles i, a la vegada, 
innovadors i creatius. En aques-
ta línia, la vostra idea de crear 
una plataforma digital engloba 
elements dels abans esmentats. 
Per tant, és una manera de con-
tribuir a millorar una gestió que 
es preveu complicada però que 
iniciatives com aquesta poden 

permetre que no ho sigui tant. 
D’alguna manera, poden ajudar 
a tirar endavant. I això és el que 
hem de fer; treballar en aques-
ta direcció i per això cal valorar 
projectes com aquest que mos-
traran les experiències que es 
poden viure al territori ebrenc 
i que, amb la seua promoció, 
poden reactivar l’economia i la 
situació”.

SUPORT

“Iniciatives com 
aquesta, amb 
la promoció 
d’experiències, poden 
contribuir a millorar la 
situació actual”  
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PRIMER 
PROGRAMA
El primer programa de Joan 
Rovira es va enregistrar a la 
Fundació Plegadis, des d’on 
es va enlairar amb el para-
motor, amb Xavi Cebolla. I 
també es va enregistrar al 
Poble Nou on el carismàtic 
cantautor camarlenc va 
protagonitzar la recerca 
de ‘Lo Gambusí’. Rovira va 
envadir el Poble Nou. El 
primer programa ja està llest 
per poder veure al portal 
ebreXperience. I es pot seguir 
també des del mòbil. Aquesta 
setmana, Joan Rovira ja es 
prepara per al segon capítol. 
La primera aventura va ser 
pels aires. Ara cal esperar per 
saber quina serà la propera. 
Els capítols no tenen pèrdua 
i permeten conèixer experi-
ències que tenim al costat de 
casa. (Més info a la plana 12)

AL POBLE 
NOU

ALTRES PROGRAMES DEL PORTAL
‘La Bona Teca’, ‘De Cara a Barraca’ o ‘Lo Moixonòleg’, 
gastronomia, esports i ornitologia ebrenca

ELS PROGRAMES D’EBREXPERIENCE
Joan Rovira busca ‘Lo Gambusí’ a través 
d’experiències turístiques del territori
EbreXperience també 

disposa, dins de les seues 
seccions, del seu canal de 
programes on es destacaran 
activitats turístiques, 
allotjaments i restaurants 
de la zona, els secrets de 
l’ornitologia deltaica i també es 
parlarà de referents esportius 
del territori.          
Avui, en l’estrena d’EbreXperien-
ce, el portal de Més Ebre, tam-
bé ja es poden veure els primers 
programes de la temporada. 
D’entrada, el cantautor de Ca-
marles Joan Rovira, incorporació 
de luxe per al portal, ha començat 
“Caçadors de Gambusins”. Rovira, 
en el primer programa, el busca 
pel Poble Nou. Aquesta recerca 
anirà vinculada a una activitat/ex-
periència que es pot viure al ter-
ritori. En aquest cas, Joan Rovira 
va intentar trobar Lo Gambusí pel 
Poble Nou però a la vegada, el va 
buscar amb Xavi Cebolla de l’em-

presa ‘La Cebolla voladora’. Amb 
Xavi Cebolla, Joan Rovira va volar 
pel Delta. 
Cebolla és un expert del para-
motor, activitat que permet en-

lairar-se des d’un terreny pla, 
guanyar alçada a voluntat i man-
tenir-se a l’aire el temps que es 
vulgui. A més de l’experiència 
aèrea, el cantautor va visitar es-

tabliments del Poble Nou. Però 
no va trobar-lo i per això ja hem 
d’esperar el segon capitol on es 
difondrà una altra activitat turísti-
ca i la població on tingui lloc. 

La Bona Teca. Programa gastronòmic que 
dirigeix i presenta Isabel Carrasco. El primer, ja 

a disposició al portal turístic, va estar enregistrat a 
Villa Retiro, en un context idilic en un establiment 
reconegut que va renovar l’Estrella Michelin.

De Cara a Barraca. Programa esportiu presentat per 
Michel Viñas. El primer recorda la trajectòria d’un 

tenista rapitenc universal com és Albert Montañés que, 
ens explica l’activitat actual al Centre Esportiu de la 
Ràpita. El programa ja es pot seguir a ebreXperience.

Lo Moixonòleg. Programa presentat per l’expert 
ornitòleg Sergi Sales.  Informació privilegiada que 

ens acostarà al món de l’ornitologia en un entorn únic 
com ho és el delta de l’Ebre i serà de la mà d’un mestre 
com ho és el Sergi. Programa també ja disponible.
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PRIMER SORTEIG 
Dels primers programes 
temàtics d’ebreXperience 
(plana 10 i 12) es faran, a la 
vegada, els primers sortejos.  
‘La Bona Teca’ s’estrena 
a l’Hotel Villa Retiro. El 
sorteig serà un dinar per 
dues persones en un entorn 
idíl.lic i reconegut amb una 
Estrella Michelin. ‘De Cara 
Barraca’ ens portarà un 
sorteig per a poder jugar 
a tennis al Centre esportiu 
Johny Montañés durant un 
mes. ‘Los Caçadors de Gam-
busins’, de Joan Rovira, ens 
van aproximar a ‘La Cebolla 
Voladora’. D’aquesta forma, 
el sorteig serà per fer un vol 
pel Delta en paramotor. Per 
últim, l’ornitologia suposarà 
una visita a les instal.lacions 
de Plegadis, on Sergi Sales 
ens posarà dins del món de 
l’ornitologia. 

XARXES 
SOCIALS

EBREXPERIENCE
De les experiències que ofereix el portal cada 
setmana hi haurà un sorteig per viure-les
Un altre dels al.licients 

del nou portal turístic és 
la pràctica de les activitats 
que es promocionen a través 
d’ebreXperience.  I també 
la degustació de la nostra 
gastronomia.       
A més de la guia turística, a través 
de la qual es facilita informació 
d’empreses i autonòms vincu-
lats al món del turisme, ebreX-
perience permetrà, amb els 
seus programes temàtics, gaudir 

d’experiències de les que es po-
den fer a les Terres de l’Ebre. 
De les experiències de la setma-
na, s’efectuarà un sorteig, per 
xarxes socials, i els guanyadors 
podran viure-les i gaudir-ne.
És un altre dels motius que faci-
lita ebreXperience. 
Hem de tornar a somiar. Entre 
tots ho aconseguirem. 
Aquest és el camí. EbreXperien-
ce ho posa tot més fàcil. Aquest 
és l’objectiu.

PARTICIPAR

Cada setmana, les activitats que promociona el portal ebreXperience es podran practicar arran d’un sorteig en el 
que es podrà participar a través de les xarxes socials del portal i de Més Ebre.
La primera setmana, el sorteig serà d’un dinar per a dues persones a l’Hotel Villa Retiro; una sessió de vol amb 
paramotor amb “La Cebolla Voladora”; un mes per poder jugar gratuítament a tennis una persona al Centre 
Esportiu Johny Montañes de la Ràpita i una visita per endinsar-se al món de l’ornitologia a la Fundació Plegadis. 
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PROMO XARXES SOCIALS

ebrexperience.cat et porta gratis a viure 
l’història de la teva vida. 

Fes click, comparteix i participa.
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Produccions

Caçadors de Gambusins
Presentar aquest programa que parla de la meva terra em fa molta il·lusió, i és tot un repte per mi. 

M’agrada donar a conèixer el meu territori, i m’agrada descobrir llocs i racons que em segueixen 
sorprenent i m’atrapen. També m’agrada, i molt, poder parlar amb la gent de cada poble per on 
passem, perquè es tracta d’un programa molt proper que a més et sorprendrà per la gran quantitat 
d’opcions que tenim per fer a casa nostra. 

Amb Els Caçadors de Gambusins, ho descobrirem junts.

La Bona Teca
Com deia l’escriptora anglesa Virgínia Woolf: «Un no pot pensar bé, estimar bé, dormir bé, si no ha menjat bé».
La Bona Teca és un espai que ens apropa, un tast amb tots els sentits. Al voltant d’una taula és on es prenen les millors decisions, és on ens 
reunim, discutim, riem, i ens emocionem. I perquè a través de la bona teca, el bon menjar, transmetem el nostre afecte, la nostra amistat, el 
nostre amor i felicitat.
A la bona Teca visitarem restaurants, cellers, productes de km. 0... Menjarem i tastarem els plats, vins, i els productes fruit del treball dels 
nostres amfitrions i amfitriones, que són els protagonistes d’aquest espai, i que tenen un nexe en comú: l’aposta pel territori i el compromís 
amb els nostres productes, la nostra identitat i «la bona teca» de les Terres de l’Ebre, amb el valor afegit de formar part de la Reserva de la 
Biosfera, aquests ecosistemes terrestres, marins i costaners, reconeguts mundialment, i dels que gaudirem amb els protagonistes a «La 
Bona Teca».
A nivell personal, és un orgull formar part d’aquest magnífic projecte solidari, que de la mà del Més Ebre, avui ja és una realitat. Vull agrair a 
totes les persones que han participat en la creació de la plataforma EbreXperience per unir-se al compromís de Més Ebre per fer territori i 
promocionar les nostres Terres. Sigueu totes i tots benvinguts a EbreXperience! 

De cara a barraca
Què és “De cara a barraca”?. Ës una expressió que sempre he tingut clar que vol dir anar per feina, deixar-te de fer les coses menys 
prioritàries i fer les importants. I en argot deportiu s’utilitza molt. Temps enrera, uns companys em van recomanar que li posés 
“De cara a barraca” a un programa. I així ho he fet. Dins del nou projecte digital de Més Ebre, el portal turístic ebreXperience, hi ha 
diverses seccions i una d’elles és l’esportiva. I ja ens hem estrenat. Com expliquem a la plana 10, el primer protagonista fou Albert 
Montañés, un rapitenc universal, que va estar entre els millors del rànquing del tenis professional. Un privilegi parlar amb ell en una 
entrevista en la que es veu la seua vessant més personal.
“De cara a barraca”, a ebreXperience, mostrarà en propers capítols els nostres esports i esportistes més emblemàtics. Esports que 
també puguin ser un reclam turístic. I amb això estem. I és que anem per feina. Anem de cara barraca!.
Per últim destacar totes les facilitats i els missatges de suport rebuts les darreres setmanes mentre es feia la recerca de dades per 
al portal. Impressionants les respostes i les mostres d’agraïment per part de la gent del sector turístic, que, com d’altres, necessita 
ajuts per revertir la situació. Les empreses ebrenques, vinculades al turisme, a través d’ebreXperience es promocionen gratuïtament i 
tenen difusió. Si a través d’aquest portal podem ajudar al sector, està clar que a MÉS EBRE estarem més que satisfets.

Lo moixonòleg
Amb els episodis del Moixonòleg descobrirem els ocells que viuen a les Terres de l’Ebre. Com poder-los 
conèixer, estudiar, on veure’ls, quines eines disposem per apropar-nos a un grup d’animals que desperten 
passions arreu del món, sent les nostres contrades, un destí desitjat pels observadors de moixons de tot 
el món. Gaudirem de l’observació al camp d’aquests animals plomats, de com els investigadors utilitzen 
l’anellament com a eina d’estudi i dels tipus d’activitats per aprendre moltes coses al voltant de la seva 
biologia.
La Fundació Plegadis i els seus projectes, seran un pal de paller important de la sèrie, en ella descobrirem que 
fan amb aquells «mussols» que han patit un accident i no poden tornar a la natura; com s’estudien els nius i 
reproducció de les aus..., i sobretot, aprendrem a gaudir del meravellós món dels Moixons.

ebrexperience.com     : @ebrexperience       ebrexperience   @ebr.ex             @ebrexperience            ebrexperience



13DIARI MÉS EBRE • divendres, 29 de maig / 2019ecial

Joan Rovira

Caçadors de Gambusins
Presentar aquest programa que parla de la meva terra em fa molta il·lusió, i és tot un repte per mi. 

M’agrada donar a conèixer el meu territori, i m’agrada descobrir llocs i racons que em segueixen 
sorprenent i m’atrapen. També m’agrada, i molt, poder parlar amb la gent de cada poble per on 
passem, perquè es tracta d’un programa molt proper que a més et sorprendrà per la gran quantitat 
d’opcions que tenim per fer a casa nostra. 

Amb Els Caçadors de Gambusins, ho descobrirem junts.

La Bona Teca
Com deia l’escriptora anglesa Virgínia Woolf: «Un no pot pensar bé, estimar bé, dormir bé, si no ha menjat bé».
La Bona Teca és un espai que ens apropa, un tast amb tots els sentits. Al voltant d’una taula és on es prenen les millors decisions, és on ens 
reunim, discutim, riem, i ens emocionem. I perquè a través de la bona teca, el bon menjar, transmetem el nostre afecte, la nostra amistat, el 
nostre amor i felicitat.
A la bona Teca visitarem restaurants, cellers, productes de km. 0... Menjarem i tastarem els plats, vins, i els productes fruit del treball dels 
nostres amfitrions i amfitriones, que són els protagonistes d’aquest espai, i que tenen un nexe en comú: l’aposta pel territori i el compromís 
amb els nostres productes, la nostra identitat i «la bona teca» de les Terres de l’Ebre, amb el valor afegit de formar part de la Reserva de la 
Biosfera, aquests ecosistemes terrestres, marins i costaners, reconeguts mundialment, i dels que gaudirem amb els protagonistes a «La 
Bona Teca».
A nivell personal, és un orgull formar part d’aquest magnífic projecte solidari, que de la mà del Més Ebre, avui ja és una realitat. Vull agrair a 
totes les persones que han participat en la creació de la plataforma EbreXperience per unir-se al compromís de Més Ebre per fer territori i 
promocionar les nostres Terres. Sigueu totes i tots benvinguts a EbreXperience! 

De cara a barraca
Què és “De cara a barraca”?. Ës una expressió que sempre he tingut clar que vol dir anar per feina, deixar-te de fer les coses menys 
prioritàries i fer les importants. I en argot deportiu s’utilitza molt. Temps enrera, uns companys em van recomanar que li posés 
“De cara a barraca” a un programa. I així ho he fet. Dins del nou projecte digital de Més Ebre, el portal turístic ebreXperience, hi ha 
diverses seccions i una d’elles és l’esportiva. I ja ens hem estrenat. Com expliquem a la plana 10, el primer protagonista fou Albert 
Montañés, un rapitenc universal, que va estar entre els millors del rànquing del tenis professional. Un privilegi parlar amb ell en una 
entrevista en la que es veu la seua vessant més personal.
“De cara a barraca”, a ebreXperience, mostrarà en propers capítols els nostres esports i esportistes més emblemàtics. Esports que 
també puguin ser un reclam turístic. I amb això estem. I és que anem per feina. Anem de cara barraca!.
Per últim destacar totes les facilitats i els missatges de suport rebuts les darreres setmanes mentre es feia la recerca de dades per 
al portal. Impressionants les respostes i les mostres d’agraïment per part de la gent del sector turístic, que, com d’altres, necessita 
ajuts per revertir la situació. Les empreses ebrenques, vinculades al turisme, a través d’ebreXperience es promocionen gratuïtament i 
tenen difusió. Si a través d’aquest portal podem ajudar al sector, està clar que a MÉS EBRE estarem més que satisfets.

Lo moixonòleg
Amb els episodis del Moixonòleg descobrirem els ocells que viuen a les Terres de l’Ebre. Com poder-los 
conèixer, estudiar, on veure’ls, quines eines disposem per apropar-nos a un grup d’animals que desperten 
passions arreu del món, sent les nostres contrades, un destí desitjat pels observadors de moixons de tot 
el món. Gaudirem de l’observació al camp d’aquests animals plomats, de com els investigadors utilitzen 
l’anellament com a eina d’estudi i dels tipus d’activitats per aprendre moltes coses al voltant de la seva 
biologia.
La Fundació Plegadis i els seus projectes, seran un pal de paller important de la sèrie, en ella descobrirem que 
fan amb aquells «mussols» que han patit un accident i no poden tornar a la natura; com s’estudien els nius i 
reproducció de les aus..., i sobretot, aprendrem a gaudir del meravellós món dels Moixons.

Isabel Carrasco

Michel Viñas

Sergi Sales

ebrexperience.com     : @ebrexperience       ebrexperience   @ebr.ex             @ebrexperience            ebrexperience
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NOVA NORMALITAT

Una altra activitat que estava 
previst recuperar dilluns era la 
fira setmanal, tot i que la plu-
ja caiguda durant el matí va 
obligar a posposar-la. Pel que 
fa a l’activitat comercial, des 
de dilluns també poden obrir 
sense restriccions de super-
fície els establiments de ven-
da al públic. Segons nota de 

l’Ajuntament, els bars i restau-
rants també poden servir a l’in-
terior del local, amb un màxim 
del 40% de l’aforament, i sense 
la possibilitat de consumir a la 
barra. Es manté el distancia-
ment a les terrasses exteriors 
de l’hostaleria. En el cas del 
Mercat, des dilluns posen en 
marxa un nou horari: de dilluns 
a dijous, de 8 a 14.30 h, i els di-
vendres i dissabtes, de 8 a 15 

h. Per la seua banda, el trans-
port públic recupera aques-
ta setmana totes les franges 
existents abans del decret 
d’alarma. L’alcaldessa Meritxell 
Roigé també va dir que s’ha 
definit un nou calendari fiscal, 
després que l’Ajuntament ajor-
nés el pagament dels impos-
tos durant l’estat d’alarma. El 
calendari es pot consultar a la 
web www.tortosa.cat.

MODIFICACIÓ 
ORDENANCES  
Un ple de Tortosa extraordi-
nari i per via telemàtica ha 
aprovat les modificacions 
de tres ordenances fiscals: 
la corresponent a la taxa 
d’ocupació de la via pública 
per a terrasses d’establiments 
d’hostaleria; la de recollida 
d’escombraries per a activi-
tats comercials, i la d’estaci-
onament regulat per temps, 
corresponent a la zona blava. 
3 mesures proposades pel 
govern municipal per ajudar 
les activitats comercials a 
superar els efectes que la crisi 
sanitària de la covid-19 ha 
provocat en l’economia com 
a conseqüència del confina-
ment. Unes mesures que han 
comptat amb un ampli aval 
de tots els grups municipals: 
tots els punts s’han aprovat 
per unanimitat, excepte un, 
el corresponent a la taxa 
de recollida d’escombraries 
comercials, que ha comptat 
amb el vot contrari del regi-
dor de la CUP.

LA RECOLLIDA 
D’ALIMENTS 
DE PRIMAVERA 
S’ALLARGARÀ 
UNA SETMANA
La recollida d’aliments que 
cada any té lloc a Tortosa 
coincidint amb la primavera 
enguany s’haurà de fer amb 
alguns canvis: les mesures de 
prevenció que comporta la 
presència del coronavirus fa-
ran que en aquesta ocasió no 
es puga comptar amb l’ajuda 
de les persones voluntàries 
que habitualment conviden 
la clientela del Mercat i 
supermercats a col·laborar en 
la recollida. Per contrarestar 
l’absència d’aquest volunta-
riat, la recollida s’allargarà 
una setmana: del 30 de maig 
al 6 de juny. Com sempre, la 
crida fa referència a aliments 
de primera necessitat: oli, 
llet, llegum cuit i conserves. 
El Banc apel·la a la solidaritat 
per contribuir en les donaci-
ons. 

MÉS 
NOTÍCIES

INSTAL.LACIONS
L’entrada a la fase 2 comporta el retorn a 
l’activitat de nous equipaments municipals
L’avenç de les fases de la 

desescalada a les Terres de 
l’Ebre comporten des d’aquest 
dilluns novetats pel que fa 
al funcionament de diversos 
equipaments municipals que 
van quedar tancats durant el 
període de confinament.          
Si fa dos setmanes, amb l’en-
trada a la fase 1, la biblioteca 
Marcel·lí Domingo ja va recupe-
rar el servei de préstec amb cita 
prèvia, ara a aquesta possibilitat 
s’hi suma l’obertura d’una sala 
de lectura que també està equi-
pada amb dos ordinadors de 
consulta”. Amb la fase 2 també 
augmenten el nombre d’activi-
tats esportives permeses a les 

instal·lacions municipals. Això 
fa que el Complex Esportiu WIN 
també reprenga altres disci-
plines: amb la fase 1 es va po-
der practicar pàdel, encara que 
aleshores només fos en forma 
de classes individuals amb cita 
prèvia. Ara també es podran re-
servar pistes per fer partides. Pel 
que fa a la piscina, a partir del 2 
de juny també es posarà en fun-
cionament, encara que la limi-
tació de l’aforament (amb una 
persona per carril i un màxim 
de 10 persones a les instal·laci-
ons) i les estrictes mesures de 
desinfecció després de cada ús 
comportaran que, de moment, 
només estiga a disposició dels 

entrenaments del Club Nata-
ció Tortosa. La resta de piscines 
municipals de Tortosa tenen 
previst obrir l’activitat cap al fi-
nal de juny, com és habitual tots 
els anys, si així ho permeten les 
normes sanitàries. Al Complex 
Esportiu WIN, a partir del dia 2 

també es recuperaran altres ac-
tivitats com ara classes dirigides, 
que es duran a terme en espais 
més amplis. D’altra banda, tam-
bé s’han anunciat els campus 
esportius d’estiu, que es desen-
voluparan en tres modalitats: 
futbol, multiesport i rítmica. 

ECONOMIA
Pla de Reactivació Econòmica i Social 
per la covid-19 que inclou 175 mesures
La crisi sanitària generada 

per la pandèmia de 
coronavirus ha comportat una 
crisi econòmica i social que 
ja ha començat a donar les 
primeres mostres.         
Per contribuir a revertir-les, des 
del primer moment l’Ajuntament 
de Tortosa ha implementat tot 
un seguit de mesures que han 
servit, des de bon comença-
ment, per fer front a la situació 
sanitària i, paral·lelament, per 
atendre les persones i les acti-
vitats empresarials que s’han vist 
afectades de manera directa. El 
document conté fins a 175 acci-

ons, tot i que l’alcaldessa ha as-
senyalat que “en tractar-se d’un 
document viu està obert a que 
se’n puguen anar incorporant 
de noves” per respondre a les 
necessitats que es puguen pre-
sentar durant el procés de retorn 
a la normalitat. A més, ha apun-
tat que el cost econòmic per a 
l’Ajuntament s’estima en més 
de 3 milions d’euros, ateses les 
inversions fetes, les bonificaci-
ons econòmiques establides o la 
pèrdua d’ingressos directes que 
ja s’han produït. Meritxell Roigé 
ha subratllat que l’estat econò-
mic de l’Ajuntament, amb un ro-

manent de tresoreria de 6,2 mili-
ons d’euros fruit de la gestió dels 

recursos duta a terme durant els 
últims anys.



15DIARI MÉS EBRE • divendres 29 de maig / 2020amposta

 

L’AJUNTAMENT 
AMPLIA EN 2.000 
EUROS EL CONVENI 
AMB LA FEDERACIÓ 
DE COMERÇ  

L’Ajuntament d’Amposta i la Fe-
deració de Comerç d’Amposta 
(FECOAM) han signat el conve-
ni de col·laboració anual per a 

l’impuls del teixit comercial de la 
ciutat. Enguany, davant la situa-
ció excepcional per la pandèmia 
de la Covid-19 i la crisi econò-
mica que se’n deriva, l’Ajunta-
ment ha ampliat en 2.000 euros 
el conveni, que els darrers anys 
havia estat de 6.000 euros. Així, 
en total, Fecoam disposarà de 
8.000 euros per a l’organització 
de campanyes comercials i acci-
ons per revertir la situació gene-
rada per la pandèmia.

OBERTA LA 
CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS PER AL 
TEIXIT ECONÒMIC  
Des del 29 de maig i fins el 7 
de juny, les petites empre-
ses, persones autònomes i 
entitats sense ànim de lucre 
amb activitat econòmica 
afectats per la crisi de la 
Covid-19 podran sol·licitar 
els ajuts de l’Ajuntament 
d’Amposta. Ho podran fer a 
través de la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
Es tracta d’ajuts d’un 
màxim de 500 euros per 
fer front a despeses com 
quotes d’autònoms, llo-
guers d’immobles, nòmines 
de treballadors, despeses 
d’assessorament o prèstecs i 
rèntings.

ELS COMERÇOS 
I SERVEIS 
AFECTATS PER 
LA ZONA BLAVA 
REGALARAN 
MINUTS 
Amb la voluntat de dina-
mitzar el comerç i facilitar la 
mobilitat de la seva clien-
tela, l’Ajuntament d’Am-
posta ha decidit repartir 
20.000 tiquets de 30 minuts 
d’aparcament gratuït a la 
zona blava entre els comer-
ços i serveis que al davant 
tenen aquest tipus d’esta-
cionament perquè aquests 
puguin regalar-los a la seva 
clientela. L’alcalde Adam 
Tomàs també recorda que 
aquesta mesura se suma als 
primers 30 minuts gratuïts a 
l’aparcament soterrat de la 
plaça del Mercat que fa més 
de 4 anys que existeix. 

MÉS 
NOTÍCIES

ECONOMIA
Pressupostos participatius Tu fas Amposta! 
2020-2021, per invertir  150.000 euros
Presentar propostes 

d’inversió amb equipaments 
o infraestructures, però també 
propostes en despesa corrent 
com ajuts o subvencions.           
Aquesta és una de les principals 
novetats del procés de pressu-
postos participatius Tu fas Am-
posta! 2020-2021 a través del 
qual la ciutadania decidirà on 
invertir 150.000 euros del pres-
supost del 2021. “La situació 
generada per la pandèmia de la 
Covid-19 ens ha obligat a refor-
mular el procés”, assenyala l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 
tot destacant: “Si bé, habitual-
ment els processos de pressu-
postos participatius solen servir 

per decidir inversions, que com-
puten al capítol 6, enguany hem 
volgut obrir a la ciutadania la 
possibilitat de proposar actuaci-
ons que computin al capítol 2 del 
pressupost, és a dir al destinat a 
despesa corrent”. Així, en la fase 
de presentació de propostes, que 
arrancarà l’1 de juny i s’allargarà 
fins al 31 de juliol.
Com en l’edició anterior, el pro-
cés s’ha dissenyat de forma bien-
nal. Així, el 2020 serà any d’elec-
ció, mentre que el 2021 serà any 
d’execució. En cas que la propos-
ta guanyadora fos d’un import 
inferior als 150.000 euros, es re-
alitzaria la següent proposta, i així 
successivament. “La resta de pro-

postes també serviran a l’Ajunta-
ment per disposar d’una informa-
ció amb la que puguem prioritzar 
les nostres actuacions”, afegeix 
l’alcalde, tot destacant que hi ha 

actuacions que van sortir de les 
sessions participatives de Tu fas 
Amposta! 2019-2021 que s’han 
incorporat al PAM d’aquest man-
dat.

COVID-19
L’Ajuntament cancel·la les Festes Majors i 
prepara un programa d’activitats alternatives
L’Ajuntament d’Amposta 

ha decidit suspendre les 
Festes Majors, previstes del 7 
al 16 d’agost, i també del Poble 
Nou, i programar activitats 
alternatives a Amposta, 
Poble Nou, i Eucaliptus que 
s’allargaran durant els mesos 
de juliol, agost i setembre 
amb la voluntat d’evitar 
aglomeracions de gent durant 
pocs dies però poder realitzar, 
a la vegada, activitats que 
siguin motor econòmic per a 
la ciutat.         
Així ho ha anunciat l’alcalde, 
Adam Tomàs, després d’una Jun-

ta de Portaveus extraordinària on 
s’ha traslladat als grups de l’opo-
sició la necessitat de replantejar el 
model festiu per aquest 2020 da-
vant la pandèmia de la Covid-19. 
“Dilluns tenim previst reunir-nos 
el consell d’alcaldes del Montsià 
per acabar de tractar aquest tema 
i des d’Amposta els traslladarem 
aquesta decisió”, La suspensió 
de les Festes Majors suposa can-
cel·lar activitats com el pregó de 
festes, el Concert de Bandes a la 
plaça de l’Ajuntament, la procla-
mació dels i les representants de 
les entitats, els actes taurins o el 
castell de focs artificials.
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ROQUETES: 
MILLORA DE 
VORERES  

L’Ajuntament de Roquetes ha 
comunicat l’inici de les obres 
de millora de les voreres dels 
carrers Hierro Labèrnia i Isabel 
II. Aviat, també s’arranjarà la 
del carrer Pare Romanyà. 
Així mateix, els Serveis Munici-

pals comencen les obres de mi-
llora en evacuació de pluvials a 
la zona d’urbanització de Pilans 
sempre afectada en episodis de 
pluja intensos
D’altra banda, també en clau 
urbanística, “iniciem la millora 
del camí del Mig i Rosites que 
consisteixen en asfaltat, delimi-
tació de carril peatonal i bici  i la 
construcció de rampes d’accés 
a la Via Verda”. 
I, dins de les actuacions, cal 

destacar que avancen les obres 
de la construcció d’una pèrgola 
i tancament perimetral al Patí 

dels Til·lers dintre l’edifici de 
l’antic noviciat a la Torre d’en 
Gil.

DELTEBRE INICIA 
LA PRODUCCIÓ 
D’UNA CAMPANYA 
TURÍSTICA  
Aquesta mateixa setmana 
s’han iniciat els treballs de 
realització d’una nova cam-
panya turística i de promoció 
de Deltebre amb l’objectiu 
principal de dinamitzar el 
sector turístic del municipi 
una vegada s’aixequin les 
restriccions actuals de la 
COVID-19, i descobrir petits 
detalls desconeguts del terri-
tori. Aquesta acció s’emmarca 
en les 50 accions del Pla de 
Reactivació Socioeconòmica 
de Deltebre.

ESQUERRA 
CONSIDERA POC 
AMBICIOSES 
LES AJUDES 
A COMERÇOS I 
EMPRESES DE 
DELTEBRE 
En el transcurs del ple es van 
aprovar les bases regulado-
res per a la concessió d’ajuts 
econòmics al teixit empresa-
rial. Els republicans defensen 
que els càlculs que ha marcat 
el govern municipal per a la 
concessió d’aquests ajuts no-
més fan que limitar aquestes 
ajudes, fent que la majoria 
d’empreses no puguin accedir 
als màxims previstos als 
supòsits que s’han establert. 
Esquerra Republicana defensa 
que la comparativa usi els 
mateixos criteris que els ajuts 
de la Generalitat i compari 
el març i abril de 2019 amb 
els mateixos mesos de 2020 
per tenir una mitjana de les 
pèrdues més real.

JESÚS: 
ASSOCIACIÓ 
JOSEP PUIG
Des de l’Associació “volem 
informar que la situació que 
vivim ens ha obligat a sus-
pendre enguany les votacions 
i l’elecció del Jesusenc de l’Any 
2019”. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMETLLA
Presentació de la campanya turística per aquest 
estiu sota el lema ‘Sempre a prop teu!
L’Ametlla de Mar, sempre a 

prop teu!’ és l’eslògan per 
la campanya de promoció 
turística d’aquest estiu. Un 
nom que han escollit els 
seguidors de les xarxes socials 
de l’Àrea Municipal de Turisme. 
La campanya publicitària ha 
començat aquesta setmana 
i està dirigida als mercats 
turístics propers com 
Catalunya, l’Aragó, Navarra o el 
País Basc, així com regions del 
sud de França..           
La nova identitat presenta una 
imatge més fresca i moderna, 
amb pictogrames relacionats 
amb les activitats que es poden 
fer al municipi. A la vegada, s’es-

trena un vídeo promocional que 
potencia els atractius paisatgís-
tics i mariners de la població, i a 
més transmet que l’Ametlla de 
Mar és una destinació tranquil·la 
per gaudir de les vacances, amb 
propostes per tothom. En aquest 
redisseny de l’estratègia de co-
municació i promoció de cara a 
una temporada turística condi-
cionada pel coronavirus, s’incre-
mentarà la inversió publicitària 
que hi ha prevista per enguany. 
L’Ajuntament reinvertirà part dels 
diners que s’havien pressupostat 
en accions que han quedat can-
cel·lades per l’estat d’alarma, amb 
l’objectiu d’impulsar el sector tu-
rístic.

PLE DE DELTEBRE
Espai de reactivació Socioeconòmica per 
facilitar tràmits de famílies i empreses
La sessió plenària del mes 

de juny de l’Ajuntament 
de Deltebre ha estat marcada 
per l’aprovació de les bases 
d’ajuts destinades a ajudar a 
les famílies més vulnerables 
i als comerços, autònoms i 
empreses del municipi.         
En el cas del teixit empresarial, 
s’habilita una dotació econòmi-
ca de 220.000€ que comple-
mentarà les suspensions tribu-
tàries per part de l’Ajuntament 
de Deltebre. D’aquesta manera, 
i atenent als diferents supòsits 
a causa de l’impacte de la crisi, 
el teixit econòmic de Deltebre 

podrà beneficiar-se de fins a 
3.000€ en incentius. Pel que fa 
als ajuts socials, es doblarà l’im-
port dels ajuts d’urgència social, 
que passarà a tenir una dotació 
econòmica de 40.000€, i també 
es reforcen les bases dels ajuts 
als tributs locals que disposen 
d’una dotació de 120.000€, in-
corporant les casuístiques de 
la COVID-19 i del pas del tem-
poral Glòria. En aquesta línia 
d’ajuda a les famílies més des-
afavorides i de dinamització de 
l’economia local, també neix 
l’EuroDelta, com a moneda de 
Deltebre. Per a la seva creació 

es dotarà una partida inicial de 
120.000€ que derivarà en mo-
nedes de 5, 10 i 20 eurodeltes 
que es podran bescanviar en la 
xarxa de comerç local adherida. 

Gran part del debat del plenari 
municipal ha estat focalitzat en 
les bases d’ajuts al teixit em-
presarial en relació amb la CO-
VID-19 i pel temporal Glòria.

En aquesta línia, l’Ametlla de Mar 
redefinirà quin ha de ser el seu 
model turístic pel futur. L’Ajun-
tament ha iniciat un procés de 
creació d’una visió estratègica de 
la població, amb un enfocament 
global però centrat amb el turis-
me com a estratègia de desenvo-
lupament local.

D’altra banda, la regidoria de 
Comerç ha llençat aquest di-
lluns un vídeo per promocionar 
el comerç de proximitat. ‘Com-
pra a l’Ametlla de Mar, compra al 
poble!’ és el lema triat per sensi-
bilitzar la població i promoure el 
consum en els establiments del 
municipi.
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CAMPANYA DEL 
MOSQUIT TIGRE  

Mentre els tractaments con-
tra el mosquit en espais na-
turals del Delta ja ha arribat a 
2.100 hectàrees de les 4.000 
previstes, i pendents dels trac-
taments als arrossars que co-
mençaran per Sant Joan, el 
Consorci de Polítiques Ambi-
entals també començarà els 

mostrejos del mosquit tigre que 
es fan a Ulldecona, la Sénia, Al-
canar i la Ràpita. Ara bé, aquesta 
plaga que va arribar a les Terres 
de l’Ebre el 2010, quan es va de-
tectar per primer cop, no es pot 
atacar amb tractaments aeris 
com les altres espècies i el CO-
PATE ha preparat i presentat una 
campanya de conscienciació 
perquè els ciutadans entenguin 
que frenar la seva expansió està 
a les seves mans. L’alcalde de 

Sant Jaume d’Enveja, Joan Cas-
tor Gonell, ha assenyalat que la 
campanya no vol “alarmar nin-
gú”, “la situació no és preocu-
pant pel que fa al mosquit tigre 
a l’Ebre”, però cal que la gent 
conegui què fer perquè no pro-
liferi més. “Cal tenir cura a les 
llars, a les terrasses i als espais 
públics, com parcs o escoles, 
perquè per poca aigua que es 
dipositi, és suficient per generar 
les larves”, ha apuntat.

CRIA DE CLOÏSA 
A LA BADIA DELS 
ALFACS  
Investigadors de l’IRTA 
de la Ràpita estudien si és 
possible i econòmicament 
rendible fer la cria de la 
cloïssa en una bassa de 
terra a la badia dels Alfacs. 
D’aquesta manera volen re-
activar el cultiu de la cloïssa 
que està en declivi al litoral 
mediterrani, entre d’altres a 
causa del cranc blau, que se 
n’alimenta en totes les seves 
fases de desenvolupament. 
La recerca es fa en el marc 
del projecte Fitogel, d’un 
any i mig de durada, amb 
cloïssa japonesa, que més 
productiva.

MONFILMAT 
El Festival Internacional de 
Cinema i Paisatge mónFIL-
MAT, que impulsa Lo Pati – 
Centre d’Art Terres de l’Ebre 
i que aquest 2020 arriba a 
la cinquena edició, amb una 
proposta que combinarà 
projeccions presencials i 
altres online. (Ràdio Ràpita)

ULLDECONA: 
CANCEL.LADES 
LES JORNADES 
MUSICALS 
El coronavirus força la 
cancel.lació de les setzenes 
Jornades Musicals de l’Ermi-
ta de la Pietat d’Ulldecona. 
L’organització confia repren-
dre este cicle de concerts 
d’estiu l’any vinent.

PERMÍS DE 
RESIDÈNCIA 
Els joves migrants que han 
anat a treballar a la campa-
nya agrària amb un permís 
extraordinari de treball 
creat durant la pandèmia de 
coronavirus tindran recone-
gut el permís de residència 
i feina durant dos anys, 
prorrogables a dos més. Així 
ho indica el BOE d’aquest 
dimecres.

MÉS 
NOTÍCIES

MEDI AMBIENT
El COPATE exigeix a les hidroelèctriques que no 
entorpeixin els tractaments de la mosca negra
El Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres 
de l’Ebre (COPATE) torna a 
exigir a les hidroelèctriques i 
la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) que facilitin els 
cabals òptims que marquen 
els criteris tècnics per fer els 
tractaments al riu contra la 
mosca negra.           
A punt del tercer tractament, el 
COPATE lamenta que els mos-
trejos i tractaments estiguin con-
dicionats les empreses i la CHE 
i que no es puguin dur a terme 
quan marquen els criteris tèc-
nics. El Consorci ha presentat 
també una campanya ciutadana 
per evitar la proliferació del mos-

quit tigre, present al territori des 
del 2010. L’objectiu és que s’evi-
tin a les llars i espais públics les 
acumulacions d’aigua quotidia-
nes on es desenvolupa aquesta 
espècie. El president del Consor-
ci, Joan Alginet, ha criticat que 
els criteris de les hidroelèctriques 
per gestionar els embassaments 
no tinguin en compte els factors 
ambientals sinó que prioritzin la 
producció d’energia per “obtenir 
beneficis”. El tercer tractament 
contra la mosca negra es farà la 
setmana que ve i el Consorci es-
pera que el control del cabal del 
riu per part d’aquestes instituci-
ons i empreses no condicioni els 
criteris tècnics altre cop.

CULTURA I TURISME
La Ràpita s’agermanarà amb la població 
mallorquina de Sóller pels vincles mariners
L’Ajuntament de la Ràpita va 

aprovar, durant el passat 
plenari del mes d’abril, el 
protocol d’agermanament 
amb la localitat mallorquina 
de Sóller.         
Les dues poblacions compartei-
xen vincles profunds, ja que entre 
els anys 60 i 70 molts pescadors 
rapitencs van fer llargues estades 
al port solleric, establint relacions 
que encara duren avui dia. És per 
això que també s’agermanen les 
respectives confraries de pesca-
dors, la Confraria de Pescadors 
Verge del Carme de la Ràpita i la 
Confraria de Pescadors de Sóller.

El procediment d’agermana-
ment, aprovat ja pels dos consis-
toris, estableix que la Ràpita i Só-
ller es comprometen a mantenir 
“llaços permanents” i a fomentar 
“la fraternitat” entre els seus ha-
bitants. Així, no només es preveu 
enfortir les relacions institucio-
nals sinó també l’intercanvi cul-
tural i turístic a través d’activitats 
que s’organitzin al voltant del 
món mariner. “L’agermanament 
ens permetrà conèixer-nos una 
mica més en l’àmbit turístic, cul-
tural i emocional”, ha dit el regi-
dor d’Identitat de la Ràpita, Rafa 
Balagué. “Esperem que aquests 

llaços es mantinguin i puguem 
recuperar les tradicions, anèc-

dotes i tradicions d’un poble i 
l’altre”.

Joan Castor Gonell, alcalde de S. Jaume.
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UN CICLISTA MOR 
ATROPELLAT PER 
UN TURISME A 
SANTA BÀRBARA  

Un ciclista va morir després 
de ser atropellat per un turis-
me al punt quilomètric 2 de la 
carretera TP-3311, a l’altura de 
Santa Bàrbara. Els Mossos, in-

vestiguen les causes del sinistre 
mortal. A banda de quatre pa-
trulles policials i tres dotacions 
de Bombers, es van activar dues 
ambulàncies així com l’helicòp-
ter medicalitzat del SEM, que no 
van poder fer res per salvar la 
vida a la víctima. Arran de l’ac-
cident, la carretera, que uneix 
Santa Bàrbara amb el municipi 
veí de la Galera, va quedar talla-
da en els dos sentits de la mar-
xa. Segons Trànsit, amb aquesta 

víctima, són 42 les persones 
que han mort en accident de 

trànsit enguany a la xarxa viària 
interurbana de Catalunya..

ELS HOSPITALS 
RETORNEN 
CAP A LA NOVA 
NORMALITAT  
Des del passat dilluns 25 
de maig, la Regió Sanitària 
Terres de l’Ebre ja es troba en 
Fase 2 de desconfinament. 
progressiu de la RSTE i, respo-
nent al pla de retorn a la nova 
normalitat, consensuat entre 
els diferents proveïdors del 
territori, anem avançant poc 
a poc i recuperant l’activitat 
hospitalària progressivament, 
dibuixant uns serveis amb 
la disposició similar a com 
s’estava abans de l’aplicació 
del pla de contingència, apro-
fitant les sinèrgies creades al 
territori i, tenint en compte 
que cal introduir consideraci-
ons generals per afrontar els 
reptes que ens suposa la nova 
realitat. D’altra banda, infor-
mar que, segons va informar 
Salut ahir dijous, el dimeres 
només va haver-hi un cas 
positiu confirmat al territori.

CONSELL DE 
LA RIBERA: 
REACTIVIACIÓ 
ECONÒMICA 
Al ple es va anunciar que des 
del Consell Comarcal s’està 
treballant en una pla de re-
activació econòmica, a través 
d’un pla del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC).

LITTERARUM 
MÓRA D’EBRE 
SE CELEBRA EN 
VERSIÓ DIGITAL
Amb el nom Litterarum 
digital 2020, es podrà seguir 
en directe a través d’una 
plataforma de reproducció. La 
fira inclourà com a activitats 
destacades la Fira del llibre 
ebrenc i Litterarum peti. 
Enguany hi tindran un paper 
preponderant Josep Carner i 
Joan Perucho, ambdós prota-
gonistes de les commemora-
cions el 2020 impulsades pel 
Departament de Cultura. 

MÉS 
NOTÍCIES

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
El Govern obre una fossa de la Guerra Civil a 
Benifallet, la 28a del pla de fosses
El Departament de 

Justícia, a través de la 
Direcció General de Memòria 
Democràtica, ha dut a terme 
aquesta setmana els treballs 
d’obertura d’una fossa de la 
Guerra Civil al municipi de 
Benifallet, la 28a que s’obre a 
través del pla de fosses.           
L’excavació es va fer a la finca 
Mas de Llacuna, situada entre 
la serra de Pàndols i el riu Ebre. 
Els arqueòlegs hi han trobat 
les restes d’un soldat mort en 
combat, sense crani ni braços. 
L’esquelet correspon a un home 
jove, d’entre 17 i 18 anys. Por-
tava munició russa, utilitzada 
per l’exèrcit republicà. Per això, 

la hipòtesi que pren més força 
és que es tracti d’un soldat de 
la Lleva del Biberó. El noi hau-
ria estat víctima dels enfron-
taments que van tenir lloc a la 
zona durant els primers dies de 
la Batalla de l’Ebre, a finals de 
juliol de 1938. Les restes seran 
traslladades al laboratori per 
a l’anàlisi antropològica i l’ex-
tracció d’ADN. La intervenció 
es dona per acabada, segons 
informa el Govern.  Amb el sol-
dat trobat a Benifallet, les exca-
vacions del Pla ja han facilitat la 
recuperació de les restes de 305 
persones. D’aquestes, 8 han es-
tat identificades amb el progra-
ma d’identificació genètica.

GLÒRIA
En marxa la reparació d’urgència dels danys 
al port de les Cases d’Alcanar pel temporal 
La Generalitat invertirà 

192.000 euros en la 
reparació dels danys que 
va patir el port de les Cases 
d’Alcanar arran del temporal 
Gloria.          
La llevantada va ocasionar 
danys estructurals a la part final 
del dic del costat de la bocana, 
el morrot, així com la pèrdua de 
blocs d’escullera al llarg del dic i 
el trencament del paviment del 
moll de ponent en el seu tram 
final. Les obres, que s’han d’aca-
bar en cinc mesos, es van iniciar 
la setmana passada amb l’exe-
cució d’un camí provisional per 

al pas de camions i la maquinà-
ria i una plataforma on s’ubicarà 
una excavadora giratòria que 
s’encarregarà de reposar els 
blocs d’escullera al llarg de l’es-
tructura del dic de recer. També 
s’ha habilitat un espai per desar 
les pedres d’escullera. En total 
es preveuen col·locar 3.200 to-
nes d’escullera en blocs d’entre 
4 i 6 tones per unitat. 
Els blocs de major tonat-
ge s’ubicaran a les zones que 
reben major acció del tempo-
ral i els de menor tonatge en la 
part que rep menys l’ impacte 
de l’onatge. Un cop s’hagi reha-

bilitat la part de l’extrem del dic i 
s’hagi reposat tota l’escullera, es 
rehabilitarà la punta del moll de 
ponent i es pavimentarà. 

A la imatge, el director general 
de Ports, Joan Pere Gómez, i 
l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig.
ACN.

baix ebre
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RESSUSCITEM
Fa 82 dies va deixar de rodar 
la pilota; es va aturar tot. Va 
arribar la pandèmia o el que 
és el mateix, una guerra civil 
sense trets a nivell mundial. 
Avui reprenem el dia a dia, 
estem com ressuscitant. 
Durant aquests gairebé tres 
mesos he escrit diàriament al 
Mes Ebre digital. No parlava 
de futbol. Ho feia d el que 
estava passant i dels meus 
pensaments de la vida. Va 
ser una nova aventura. 
La campanya propera no 
serà fàcil. Com em deia un di-
rector esportiu “no hi ha un 
duro”. Però al futbol ebrenc 
els equips segueixen fent mi-
racles i el ball de fitxatges ja 
ha començat. Reprenc avui la 
meua columna setmanal amb 
positivitat però també amb 
cautel.la. Canviaran moltes 
coses a la vida i ja aniré ana-
litzant-les . La Federació té 
la vareta màgica per canviar 
el futbol però tinc els meus 
dubtes que el canviï. Desitjo 
que estiguin tots bé de salut 
i dono una abraçada a tota 
la gent que ho ha passat i ho 
passa malament. 

CELMA

HEM DE SEGUIR
És complicat poder resumir el 
que ha succeït en dos mesos 
i mig. Ha estat una pel.lícula 
que ha passat i passa de ve-
ritat. I això que hem estar un 
territori que es podria dir pri-
vilegiat. Hem d’anar avançant, 
tot i que mirant enrera per 
saber que som vulnerables i 
també que ens queda un camí 
llarg. Jo avui no parlaré ni dels 
ascensos ni del pla de com-
peticions. Ja hi haurà temps. 
Per a mi, a nivell personal, han 
estat unes setmanes compli-
cades. Tenir un familiar en una 
residència i no poder fer res, 
ha estat un malson. Afortuna-
dament, fins ara, tot ha anat 
bé. Per això m’agradaria des-
tacar el personal sanitari, en 
aquest cas de L’Onada, per la 
professionalitat i la feina duta 
a terme. I també, en general, a 
tota la gent essencial aquests 
mesos. Com he dit, hem de 
mirar avant, malgrat les difi-
cultats. Ens hem de reinventar 
i apretar les dents. En aquesta 
línia, Més Ebre engega avui un 
altre projecte que afrontem 
amb molta il.lusió.  Hem de 
seguir lluitant.

MICHEL LA RAPITENCA 
PUJA A PRIMERA 
CATALANA
La Rapitenca, segona a la 
taula a la jornada 23, ha 
entrat a l’ascens a Primera 
catalana com a un dels 3 mi-
llors segons classificats dels 
sis grups de Segona catalana. 
D’aquesta manera, l’equip ra-
pitenc recupera la categoria 
que va perdre l’any passat. 
Amb les dues opcions que es 
contemplaven per la Primera 
catalana, la Rapitenca entra-
va. La temporada vinent hi 
haurà 3 equips ebrencs a la 
categoria, els dos que pugen 
ara i l’Ascó.

EL TORTOSA 
ES QUEDA EN 
PORTES
El Tortosa, tercer classificat, 
es queda en portes. Tenia els 
mateixos punts que la Ra-
pitenca, però el golaverage 
particular era favorable als 
rapitencs. En algun moment 
es va considerar ampliar 
la primera catalana a 48 
equips, i llavors el Tortosa 
pujava com un dels millors 
tercers. Però finalment s’ha 
respectat el pla de competi-
cions i els roigiblancs hauran 
d’esperar. D’altra banda, cal 
dir que el juvenil roigiblanc 
puja a Preferent. És la bona 
noticia, després d’unes tem-
porades. Amb això, la possi-
bilitat de fer filial s’esvaeix i 
s’estudiarà per l’any vinent.

R BÍTEM I 
ALDEANA, A 
SEGONA
Amb la mateixa situació que 
Gandesa i Rapitenca, a Ter-
cera catalana s’hi trobaven 
R Bítem i Aldeana. Tots dos 
pugen a Segona catalana. 
La notícia va causar molta 
satisfacció. I també emoció. 
L’Aldeana torna a Segona 
uns quants anys després. 

GANDESA B I 
PINELL, A TERCERA
De quarta, Gandesa B i Pinell 
són els equips que pugen de 
categoria, a Tercera.

ASCENSOS

La Junta Directiva de 
la Federació Catalana 

de Futbol ha aprovat per 
unanimitat resoldre el futbol i 
futbol sala territorial amateur 
sense descensos i amb els 
ascensos marcats pel pla de 
competicions.  
En les categories de base tam-
poc hi haurà descensos i es pro-
duiran els ascensos derivats de la 
cobertura de vacants.
Pel que fa a futbol amateur, a les 
Terres de l’Ebre, dir que pugen: 
Gandesa i Rapitenca (a Primera 
catalana), Remolins-Bítem i Al-
deana (a Segona) i Gandesa B i 
Pinell (a Tercera).
Per tant, a Primera catalana que-
darà amb 40 equips. Han pujat 
els 6 liders de cada grup de Se-
gona més 3 segons classificats. 

I de Tercera catalana pugen a 
Segona els dos primers; en clau 
ebrenca, el R Bítem i l’Aldeana. 
D’aquesta forma, quedarà una 
segona catalana de 20 equips. 
Competició
Ara cal esperar per saber com 
es disputaran les competicions, 
si es fa una lliga amb tots els 
equips de cada grup o si es fan 
subgrups, amb play-off poste-
rior. Tot plegat està per confir-
mar a l’espera de la publicació 
per part de la RFEF de la compo-
sició definitiva pel que fa a nom-
bre i ascensos de les categories 
nacionals amb relació directa 
amb les màximes categories ter-
ritorials. De la mateixa manera, 
es troba subjecta a la resolució 
de reclamacions pendents da-
vant els òrgans jurisdiccionals.

Es coneixen els 
ascensos ebrencs

CF GANDESA

El Gandesa va acabar 
líder a la jornada 23. 

En aprovar-se que hi ha 
ascensos i es respecta el Pla 
de Competicions, els terraltins 
fan història perquè jugaran a 
la Primera catalana. A més, el 
filial de Quarta també puja. Per 
tant, un orgull per al club de la 
capital terraltina.                   
Durant aquesta setmana s’ha 
conegut també que el Gandesa 
canvia de president. Òscar Gó-
mez, que hi ha estat els darrers 3 
anys, deixa el càrrec per motius 
professionals però seguirà a la di-
rectiva. Marc Fornós, que ja esta-
va a la junta, és el nou president. 
Parlem amb ell.
Pregunta: Moment històric.
Resposta: Sí, estem molt con-
tents. Per a nosaltres i per a Gan-
desa és una satisfacció molt gran 
haver aconseguit aquesta fita. Pel 
que fa al primer equip, ens ho 
mereixem. Fins la jornada 23, vam 
ser els millors. L’esforç realitzat 
per tots els jugadors havia de ser 
recompensat. I el filial, en el seu 
primer any, puja a Tercera catala-
na. És com un somni, estem molt 
orgullosos d’ells. I el més impor-
tant de tot això amb gent de la 

casa, tots jugadors gandesans o 
sortits del futbol base. Bona feina 
de Joel Martorell, quan vaig veure 
que al capdavant del projecte del 
filial estava ell vaig saber que seria 
un èxit. Pocs clubs poden dir que 
dos dels seus tres equips ama-
teurs ascendeixen de categoria, i 
no ens podem oblidar del Femení 
que ha acabat en 3a posició, amb 
una temporada increïble.
P: Ascens i nova presidència. 
R: Ha estat un canvi de càrrecs, 
però Òscar segueix al meu costat 
igual que la resta de junta direc-
tiva, que moltes vegades no se’n 
parla però sense tots ells tot això 
no seria possible.

Fita històrica

Marc Fornós, president del Gandesa.QUARTA CATALANA

Benissanet i el CF 
Benissanet estan de dol 

perquè ens ha deixat, als 30 
anys, Albert Todó, que va 
ser porter de l’equip i que ha 
lluitat contra una malaltia els 
darrers mesos.                   
La temporada passada, abans 
d’un dels partits, els companys 
de l’equip van sortir al camp 
amb unes samarretes amb un 

Condol al CF Benissanet
missatge per Albert. Era el su-
port de tot un equip i un poble 
per a una lluita que ha arribat 
fins ara. “Un dia molt trist. Una 
persona i una família molt esti-
mades al poble. Una pèrdua que 
ens deixa molt afectats”, mani-
festen des del club. Des de Més 
Ebre, la més sentida condolèn-
cia per a la família, amics i per a 
tota la localitat riberenca.
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LLÀTZER BRU 
ÉS EL NOU 
PRESIDENT DE 
L’AMPOLLA
Paco Gilabert, tal com vam co-
municar, va deixar la presidència 
del CF L’Ampolla després de 12 
anys al capdavant del club. Des 
d’aquell moment, es va obrir un 
període de presentació de candi-
datures. Cal dir que des d’un prin-
cipi va haver-hi una possibilitat 
ferma amb una candidatura que 
es va anar gestant, i que tenia un 
candidat a la presidència. A la ve-
gada, va existir un altre grup amb 
interés per poder formar una 
candidatura però que, d’entrada, 
no tenia president. Finalment, 
per treballar tots en una direcció, 
entre els dos grups es va crear 
una única candidatura, amb un 
candidat a la presidència: Llàtzer 
Bru, un jove ampollero de 22 
anys. Passat el termini, la de 
Llàtzer ha estat la única candida-
turar i, per tant, és el president 
de l’Ampolla. D’aquesta manera, 
és el president més jove de la 
història del país. El nou projecte 
esportiu passa per recuperar 
jugadors locals com és el cas del 
porter Aitor, Marc Perelló, Gui-
llem Navarro o Arnau Bertomeu. 
Jugadors com Àlex o Eric podrien 
seguir però altres que venien 
de Tarragona com Gallego o 
Ramirez no continuaran després 
d’haver estat uns anys a l’equip.

RAFEL AIXART 
ÉS EL PRESIDENT 
CALERO
Rafel Aixart és ja el nou presi-
dent de la Secció Esportiva de 
la SCER de l’Ametlla. Tal com 
vam anunciar al web de Més 
Ebre la setmana passada, Sergi 
Quintana deixava el càrrec, així 
com dos membres de junta, però 
la resta de directius seguien per 
tirar avant la secció esportiva de 
la societat. D’entre els membres 
que continuen havia de sortir 
un president i aquest és Rafel 
Aixart, delegat del primer equip. 
Ivan Romeu segueix com a 
mister i Juanjo Balfegó continua 
a la banqueta del juvenil. Es 
treballa en la planificació de la 
nova temporada i, a la vegada, 
s’està estudiant poder tenir un 
filial a la Quarta catalana. 

IVAN GASPARIN MARXA AL TORTOSA
“Deixo la Rapitenca per diversos motius, però 
no entro en detalls perquè això no agradaria”
Ivan Gasparin, el capità de la 

Rapitenca, deixa l’equip per 
fitxar amb el Tortosa.  
La marxa de Gasparin, una ico-
na rapitenca, ha estat lamenta-
da per un sector de l’afició. Va 
donar que parlar quan es va sa-
ber i va obrir un debat en l’en-
torn del club.
El jugador, dels motius pels que 
deixava la Rapitenca, deia que 
“són diversos, tampoc vull en-
trar en detall ja que segurament 
no agradaria. El que està clar és 
que quan un jugador que juga 
al club del seu poble, el de tota 
la vida, té les instal.lacions a dos 
minuts de casa i decideix mar-
xar, és que alguna cosa passa. 
En referència a si ha dolgut, no 
sé fins a quin punt. Vaig tractar 
el tema amb el director espor-
tiu, Agustí Zaera, i l’entrenador, 
Ramon Sancho, que són els qui 
finalment van intentar que em 
quedés. Però, a dia d’avui, no sé 
res de cap membre de la jun-
ta, ni abans, ni durant, ni ara. 
M’ha semblat una mica estrany 
deixar el club, o en un principi 
voler deixar-lo, i que cap dels 
membres em preguntés el per-
què o ni tant sols intentés con-
vence’m del contrari. Crec que 
els ha degut anar bé a tots”.
Del fet que si un canvi d’aires 

li pot anar bé per si podia estar 
acomodat a l’equip, el jugador 
responia que “la veritat és que 
és una situació que fa dos anys 
ni tant sols m’hagués arribat a 
plantejar. Vaig començar als 7 
anys al club, fins el dia d’avui, 
que en tinc 25. La idea era es-
tar tot el temps possible aquí, i 
fins aquí ha arribat. Com he dit, 
hi ha diversos motius, però evi-
dentment, la proposta esporti-
va del Tortosa i el projecte que 
estan plantejant, em semblen 
molt atractius i ho considero un 
repte. Tot i que siguem aficio-
nats, sempre busquem el tracte 
més professional possible, tant 
dins al camp com fora. El juga-
dor vol estar rodejat de perso-
nes que li puguin crear confi-
ança i seguretat. El temps dirà, 
però sembla que al Tortosa es-
tan fent les coses bé en aquest 
sentit”. Sobre uns comentaris 
que Ivan Gasparin va efectuar 
al twitter fa uns dies en els que 
semblava contrariat o molest 
com si algú no estès obrant 
correctament amb tot aquest 
tema, el rapitenc responia que 
“hi ha certes actituds o reacci-
ons internes que no he entès. 
He marxat del club de la millor 
manera possible, o això penso. 
Però em dóna la sensació que 

ÚNIC 
CANDIDAT

A BÍTEM
El Nike Camp es descentralitza i s’apropa 
a les Terres de l’Ebre aquest estiu
Davant l’excepcional 

moment, el Nike Camp 
s’apropa a les Terres de 
l’Ebre per poder viure una 
experiència “única”.  
Serà a Bítem. Juanjo Rovira, di-
rector de MIC Sports, explicava 
que l’activitat formativa, fins ara, 
es feia únicament a Andorra “i 
seguirà realitzant-se allí, però 
amb la situació que estem vivint 
i per evitar que puguin haver-hi 
dificultats amb els desplaça-
ments, vam apostar per dur a 
terme un projecte que ja tení-

em previst els darrers anys i que 
consisteix en apropar el Nike 
Camp al territori català i a la Co-
munitat Valenciana”. 
Pel que fa a les Terres de l’Ebre, 
la descentralització suposa que 
el campus es celebri enguany a 
Bítem on es farà la tecnificació 
futbolística  del 6 al 10 i del 13 al 
17 de juliol (per a xiquets i xique-
tes a partir de 7 anys). L’horari 
serà entre les 9h i les 18h (19 h 
en recollida), de dilluns a diven-
dres. D’aquesta manera, els nens 
i nenes que fins ara havien de 

per alguna part no ha estat així. 
Només espero que tot acabi bé 
per les dues parts; tinc fe que 
així serà”. 
Finalment, de com es sentia, 
el jugador aclaria que “per una 
part em sap mal, pel fet d’haver 
de marxar del club on sempre 
he estat. Però per l’altra part es-
tic molt content. És una deci-
sió que he pres en gelat i molt 
meditadament i crec que és la 
que més em beneficia, sobretot 
a nivell personal. Com jo dic, 
l’amor mai ha de ser incondi-
cional, i de vegades s’ha de sa-

ber soltar allò que estimes però 
que a tu no et fa gens de bé. No 
sóc l’únic, ni molt menys, que 
pensa així, però sortir de la co-
moditat no és fàcil. Al final s’ha 
de decidir entre l’acceptació i la 
resignació, o l’atreviment cap 
a un canvi a millor, i els canvis 
espanten a la gent. Tot depèn 
de la pròpia estima que es tin-
gui cadascú. Només li desitjo el 
millor a la UE Rapitenca, en tots 
els aspectes, i sobretot al cos 
tècnic i els jugadors que han 
decidit quedar-se i defensar el 
club per damunt de tot”. 

desplaçar-se a Andorra, tindran 
el Nike Camp més a prop. En 
clau ebrenca, el tindran a Bítem. 
L’objectiu és que en els propers 
anys la descentralització con-
tinuï i es pugui seguir gaudint 
del campus a tocar de casa. Es 
treballarà en grups reduïts per 
garantir la salut, oferint un ampli 
programa d’activitats tècniques, 
lúdiques i de formació. El preu 
és de 290 euros per setmana. in-
cloent les activitats, el dinar i els 
refrigeris, i un complet equipa-
ment esportiu. Més informació a 

info@nikecamp.es   o trucant al 
(+34) 93 589 70 20.
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FC ASCÓ

No va renovar Jordi Font i arriba 
German Inglès després (Tor-
tosa). Altes:  Ivan Martínez 
(migcampista, València, Reus, 
Vilaseca, Cambrils i que fou 
convocat per la selecció catala-
na). Entre les renovacions, Jorge 
Granado i Ferran Meseguer. In-
teressava Xavi Jaime, del Pere-
lló. Però, seguirà a l’equip d’An-
toni Teixidó.

CF GANDESA

El Gandesa debutarà a la Prime-
ra catalana la temporada prope-
ra. Amb la marxa de Camarero 
al Tortosa, es va haver de bus-
car tècnic. 
Dissabte passat es va aunciar el 
fitxatge de Javi Garcia, que va 
estar a l’Ascó. Es confia amb la 
plantilla actual, tot i que hi ha 
jugadors amb propostes d’al-
tres clubs. 

 UE RAPITENCA

Es va renovar a Ramon Sancho. 
Ernest Cid (S Bàrbara) serà el 
segon i preparador físic. Gas-
parin, el capi, ha estat la notícia 
en fitxar pel Tortosa que s’ha 
interessat per altres jugadors. 
Forés finalment continua. Torna 
Pachu (Ascó). Andi i Llop, pen-
dents d’un representant per a 
poder anar a un Tercera. Ferran 
es confia en què renova. 

CD TORTOSA

S’ha quedat en portes de l’as-
cens. Debutarà Camarero a la 
banqueta. Es van estudiar op-
cions i finalment l’aposta és per 
Guillermo. Fitxatges de Gaspa-
rin (Rapitenca), Kader i Escribà 
(Amposta), Marc Fabregat i Ga-
lera que torna. Nacho (Ampos-
ta), Sabaté, els germans Benito,  
Uri, el porter Aaron i els argen-
tins són baixa. 

CF LA SÉNIA

Va haver-hi incertesa en la re-
novació del mister Serrano. Les 
negociacions van tenir un mo-
ment incert però finalment el 
mister seguirà. Serà la sisena 
temporada. De rècord. Bona fei-
na.  Cal dir que Serrano interes-
sava a l’Ulldecona. No obstant, 
es queda a la Sénia. Es manté 
l’aposta amb gent de la casa i 
dels planters.  

CE PERELLÓ

Va renovar Antoni Teixidó. Jai-
me, amb núvies, seguirà i tam-
bé Jonatan, Gustavo i el porter 
Damian. Dubte Edgar que ha 
rebut trucada de la Rapitenca. 
Incorporació d’un mitja punta 
de nivell, amic de Teixidó. 

FC ULLDECONA

Nova etapa. Josep Queralt 
deixa la presidència. El primer 
equip entra en l’estructura 
del futbol base que ja presi-
dia Òscar Montesó. Andreu 
Fibla (Roquetenc), nou mister. 
Aposta per gent de casa, recu-

perant jugadors locals. 
Ion, Tena, Obi, Deco, Miguel, 
Pàez, Felipe, Corella, Fabregat 
entre les baixes. Moha segueix. 
Es confia en què Pere també, 
però té altres propostes. El 
porter Lluc Garcia ha fitxat.

CF AMPOSTA

Es va decidir no renovar a Xavi 
Cid. Torna Albert Bel a la ban-
queta. Baixes, de moment: Ro-
ger i Kader (Tortosa), Guillem, 
Perelló i Gito (Ampolla). Fitxat-
ges de Nacho (Tortosa), Felipe 
(Ulldecona). 

C AT MÓRA LA NOVA

Torna el mister local Ambrós Se-
gura, després del seu pas per Po-
bla i Reddis. Nando va decidir no 
seguir. Es vol mantenir la planti-
lla. Fins ara han renovat Frede, 
Edu Llop, Bati i Joan Barrufet. 

CF CAMARLES

Alberto López, nou mister. Re-
noven: Victor, Reales, Sergi, 
Pau, Jaume, Rosales, Roger, 
Guacho i Francis. Fitxatges: el 
porter Aaron (Tortosa), Páez 
(Ulldecona), Braian (la Cava). 
Teixidó deixa el futbol.

CF L’AMPOLLA

El president més jove de la his-
tòria, Llàtzer Bru (22 anys) és el 
relleu de Paco Gilabert. Gerard 
Capera, nou mister amb el suport 
de Baltasar. Tornen jugadors lo-
cals: Aitor (Camarles), Quim (Ar-
nes), Perelló i Guillem (Amposta). 

Fitxa Gito (Amposta) i Menacho 
i a prop el central Raül Garcia. 
Torres, Àlex i Gallego són baixa 
i poden anar al Cambrils. De Ta-
rragona continua Eric. Arnau (Ca-
marles) interessa però pot anar 
al Tortosa. Com el jove Cotaina. 

UD REM BITEM

Puja a Segona. Continua Vallés. 
Renovats, de moment: Víctor, 
Viña, Barek, Reolid, Balada, 
Aleix, Xexu, Vilarroya, Sorolla i 
Paulino. Altes: Centelles (Santa) 
i Regolf (Rapitenca). Baixa: el 
porter Gerard Estorach. 

UE ALDEANA

L’equip aldeà tornarà a jugar 
a Segona catalana. L’ascens, 
confirmat aquesta setmana, ha 
fet molta il.lusió i acaba amb la 
incertesa de les darreres set-
manes. Es treballa per tancar la 
plantilla. Bartolo seguirà.

OLIMPIC

Seguirà Jordi Roca. Renoven: 
Imanol, Madero, Sufi, Ramon, 
Leon, Quim, Fèlix, Alex, Bernat, 
Sergi, Gerard. López (juvenil) i 
Raimon (4a). Falta tancar reno-
vacions i fitxatges. Serà un dels 
candidats a la part alta. 

CF BATEA

Va renovar el tècnic Jose López 
i seguirà el pichichi Ferri.  S’ha 
parlat amb el porter Selu per-
què pugue seguir. El tema 
econòmic marcarà però ha de 
ser novament equip fort a la 
zona capdavantera de la taula. 

CD LA CAVA

El tècnic Carlos Gilabert ha reno-
vat. I, entre altres jugadors, Moi i 
Figo també seguiran. La direcció 
esportiva informa que hi haurà 
12 jugadors de casa. Altes: Arnau 
(Amposta juv) i Àngel Hdez (Ra-
pitenca B) i Ivan Gonzalez (Ull-

decona). Brayan va al Camarles. 
Enguany, s’esperen només 2 ju-
gadors extracomunitaris. A més 
de tot, falten 3 fitxatges. 
El Club blanciblau està estudiant 
poder fer un filial a la Quarta ca-
talana. 

UD JESÚS I MARIA

Continua David Garcia. L’apos-
ta, pel que fa a la plantilla, és 
continuista amb incorporació de 
juvenils de la casa. Es manté la 
base d’un equip que va anar de 
menys a més en la lliga passada. 

SCER L’AMETLLA

Sergi Quintana, després de 5 
anys, deixa la presidència. Ra-
fel Aixart és el nou president. 
Ivan Romeu segueix com a 
mister. Es perfila la plantilla. 
S’estudia poder fer un filial.

EBRE ESCOLA

Nova etapa, amb Pepe Balart a 
la banqueta. L’equip es buscarà 
que sigui més competitiu enca-
ra. 
Es preveu que continuït Tornel 
i s’incorpora Ferran Buera (Ra-
pitenca).

CF SANTA BÀRBARA

Cicle nou. Silverio torna a la pre-
sidència. César també, a la direc-
tiva. Subi serà el mister i Ito Gal-
ve, que va estar al Jesús i Maria 
que fou campió,  és el director 
esportiu. Fitxatges de jugadors 
locals: Ethan, Eric Muria (Ampos-

ta juv), Lluís (Ebre juv). Fitxatges: 
Tena (Ulldecona), Didac Rius (Ra-
pitenca B) Santaella i Roger Solà 
(Ampolla), i Guillem Casanova 
(Rapitenca B). Baixes: Amado, 
Cristian, J. Marc, Pau Prades, 
Centelles, Pastor, Saul i Genís.

JE FLIX

Albert Lizaso torna a l’equip en 
substitució de Manel Landa. 
Lizaso inicia la tercera etapa al 
Flix. Hi haurà diverses baixes en 
una temporada en què comença 
una nova etapa, amb renovació.

CF CATALÒNIA

Continua Chema com a entrena-
dor. Fitxatges fins ara: Cristian 
Arasa i Pastor (Santa), el porter 
Àlex Estorach (Godall), torna 
Dani Iniesta (regional Tenerife) 
i també s’incorpora Ion (Ullde-
cona). Renoven: el porter Roger 

CE ARNES

Roger Blanc va plantejar aca-
bar l’etapa però al final seguirà, 
amb Àngel Àlvarez de segon. Es 
confia en renovar bona part de 
la plantilla tot i que hi ha juga-
dors amb propostes. Quim Bru 
(Ampolla) és baixa. 

FC GODALL

La darrera informació del club 
indicava que la directiva estava 
en reunions amb l’Ajuntament 
per aclarir el futur i, d’aquesta 
forma, decidir si seguien el pre-
sident i la junta. Robert Avinyó 
va anunciar que no continuava. 

RAPITENCA B

Mario Maza no seguirà com 
a entrenador i després de di-
verses converses s’ha apostat 
per un tècnic de la casa, Carlos 
Rodriguez, que va entrenar a 
l’Alcanar i que també va estar al 
futbol base del Tortosa. 

CD ROQUETENC

Nova etapa amb un exjugador, 
David Vilanova, que torna (ara 
com a mister)  després de l’ex-
periència a Estats Units amb 
l’Acadèmia de David Villa. Fi-
txatges: Eric Torres (Ampolla) i 
Aleix Caballé (Amposta).  

CF AMPOSTA B

Toni Sanchez seguirà com a 
mister del filial. Aquesta tem-
porada, el filial, que fins ara 
funcionava amb una gestió prò-
pia, estarà dins de l’estructura 
del club. Marc Canos passa a ser 
jugador primer equip. 

CF CORBERA

L’equip manté la categoria. 
Continua el president David Fe-
rré i la junta i ara es comença a 
treballar per planificar la nova 
campanya també a expenses de 
la qüestió pressupostària i de 
com quedarà la competició.

UE SANT JAUME

Seguirà la directiva i, per tant, 
continuarà el futbol. La inten-
ció, dins de les possibilitats, és 
fer un equip més competitiu. Cal 
esperar, per temes personals, 
per confirmar si Anton Flores 
continuarà com a mister. 

(alternarà amb el filial), Enric, 
Manu, Pau Martí, Edu, Martí, 
Mola, Dani, Josep, Leo, Lluís Es-
pinach, Aleix i Cosido (pendent 
de recuperació). Baixes: Gerard, 
Castelló, Víctor i Prades, Pau 
Alegria dirigirà el filial.
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(per a 6 gots de 150 ml de 
capacitat cadascun)
Per als gots de xocolata: 
cobertura de xocolata negra 
del 64% de cacau
Per a la mousse de xocolata:
• 200 g de xocolata negra del 
52% de cacau
• 75 g de mantega
• 4 ous
• 3 cullerades grans de sucre 
glaç
• 250 ml de nata líquida per 
muntar

Per als gots de xocolata:

Primer de tot, es fon la xocolata 

(al bany Maria o al microones) a 

uns 45 °C. Si ho feu al bany Ma-

ria tingueu molta precaució amb 

l’aigua! Que no us caigui cap 

esquitx d’aigua a la xocolata, ja 

que la malmetria i no podríeu 

aconseguir la duresa i brillantor 

desitjada. Si ho feu al microones, 

recomanem fer-ho en intervals 

de 30 segons, tot remenant en-

tremig per evitar que es cremi. 

Deixem temperar la xocolata i 

passem a omplir la flamera amb 

la xocolata desfeta, tot procurant 

que quedin totes les vores ben re-

cobertes, i a continuació es buida 

tot colpejant la flamera per tal que 

caigui la xocolata sobrant. Es re-

peteix el mateix procediment per 

a totes les flameres i es reserven 

al congelador fins que la xocolata 

hagi solidificat. I a continuació, es 

desemmotllen i es reserven.

Per a la mousse:

En un bol gran, s’hi barreja la xo-

colata amb la mantega i es posa a 

bany Maria tot remenant fins que 

la barreja es desfaci completa-

ment. Es retira i es deixa refredar 

GOTETS DE MOUSSE 
DE XOCOLATA

a temperatura ambient. Men-

trestant, es munta la nata líqui-

da fins a  formar pics ben ferms 

i es reserva a la nevera. Des-

prés,  se  separen les clares dels 

rovells.  S’afegeixen els rovells 

a la mescla de la xocolata des-

feta ja una mica refredada i es 

remena amb una espàtula fins 

que quedin ben incorporats. Per 

altra banda, es col·loquen les 

clares dins un bol al bany Ma-

ria i s’escalfen fins 65ºC  tot re-

menant. Quan arribin a aquesta 

temperatura, es retiren del foc i 

amb l’ajuda de les barnilles elèc-

triques es munten durant uns 

8-10 minuts fins que quedin 

ben muntades. A continuació, 

s’hi afegeix el sucre glaç fins que 

quedin ben brillants. S’incorpo-

ren les clares muntades a la bar-

reja de la xocolata, en 3 vegades 

tot remenant suaument amb 

una espàtula. Finalment, s’hi 

afegeix la nata muntada, també 

en 3 incorporacions i remenant 

amb cura.

Es deixa reposar a la neve-

ra un mínim de 30 minuts i a 

continuació, amb l’ajuda d’una 

màniga pastissera s’omplen els 

gots i es reserven a la nevera 

fins al moment de servir.

INGREDIENTS 6 PERSONES

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Avances cap a un 
lloc de més respon-
sabilitat o bé assolir 
noves funcions. La 
millora econòmica 
haurà d’esperar una 
mica. Convé estar a 
l’aguait, no mostrar 
totes les cartes.

aquari
21/01 al 19/02

Es pot donar l’esce-
nari adequat perquè 
treballis des de casa 
i no per la situació 
actual, sinó perquè 
és el que vols. En 
somnis trobes claus 
per entendre el teu 
passat.

sagitari
23/11 al 21/12

El Sol per Casa VII, 
inclina a gaudir d’un 
període més relacio-
nal, amb un augment 
dels contactes. Si 
vius una etapa de 
certa recessió econò-
mica, en sortiràs, és 
temporal.

escorpí
24/10 al 22/11

Mart transitant per 
Casa V, activa el sec-
tor sentimental però 
també adverteix 
que pots idealitzar 
en excés. Estàs molt 
receptiu i connec-
taràs amb els més 
vulnerables.

balança
24/09 al 23/10

La salut és un 
assumpte prioritari 
per tu, i que passa 
per davant algunes 
exigències laborals. 
Reactivació d’un tema 
jurídic pendent. Prac-
tiques més esport i 
tens més ànim.

àries
21/03 al 20/04

Moments d’obligada 
introspecció i gestió 
de la frustració. 
Amb el Sol per Casa 
III, augment de la 
mobilitat, amb més 
desplaçaments i 
també de  gestions 
burocràtiques.

cranc
22/06 al 23/07

Has portat força bé 
el confinament, però 
vius un període de 
canvis, amb més 
energia i necessites 
augmentar l’exercici 
físic. Obligacions 
relatives al sector de 
la parella.

verge
24/08 al 23/09

Si tens família políti-
ca pot ser un temps 
de tensió. Si uses 
el costat prudent, 
en sortiràs més 
airós. Pots conèixer 
a algú que t’atrau, 
però això si, molt 
diferent a tu.

taure
21/04 al 21/05

Inclinació a donar-se 
un malentès amb 
una persona amiga. 
Procura deixar les 
coses ben clares per 
evitar problemes. 
Una persona del 
passat sentimental 
pot fer-se present.

peixos
20/02 al 20/03

Et sents molt actiu 
i has de moderar 
l’ímpetu per poder 
arribar a bon port. 
Si vius amb els 
pares, ja necessites 
independitzar-te, 
però potser hauràs 
d’esperar un temps.

lleó
24/07 al 23/08

El Sol a Casa XI in-
clina a fer una certa 
previsió econòmi-
ca per estar més 
tranquil en el futur. 
Pots recuperar algun 
tipus de teràpia o 
tractament que et fa 
sentir bé.

bessons
02/05 al 21/06

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe 
i inicies una nova 
etapa vital. Recupe-
res antics contactes 
i fins i tot alguna 
amistat perduda en 
el temps. Tendència 
a ser més pragmàtic.

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

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...

i tot tipus de 

maquinària ·

 No importa l'any ni 

l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

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

Pis molt tranquil i 
confortable amb 

pocs veïns.
65M2 (2 habitaci-
ons: 1 matrimoni,  1 

individual).
Carrer Tivissa de 

Móra d’Ebre 

Tel.  
609 375 465 

EN LLOGUER

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de publicitat

No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest
és el teu 

espai privilegiat 
de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

REZAR A SANTA RITA
Con vela encendida pedir un favor negocio, dos imposibles:

1 Padrenuestro  · 9 Avemarías · durante 9 días
Publicarlo pronto

C.B. 
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LA MÚSICA ÉS COMUNICAR. 
PRESENTAR UN PROGRAMA QUE PARLA

DE LA MEVA TERRA EM FA MOLTA IL·LUSIÓ
I ÉS TOT UN REPTE PER MI.

El cantautor és el 
presentador del programa 

temàtic d’EbreXperience, 
‘Caçadors de Gambusins’. El 
camarlenc busca, mostrant 
experiències que es poden 
fer al territori, el Gambusí. A 
banda de l’experiència, Rovira 
envadeix una població en la 
recerca de l’animal mitològic. 
El primer capitol es diu ‘Entre 
núvols’ i, durant el mateix, 
el cantautor va volar el delta 
amb un paramotor. Després va 
anar a la recerca del Gambusí 
pel Poble Nou. El programa 
ja està disponible al portal 
EbreXperience.

Has passat un confinament 
molt actiu fent feliç a molta 
gent a través de les xarxes 
socials.
Gràcies a la música he passat 
un confinament distret i ocupat. 
Vaig decidir regalar un concert 
diari durant  60  dies a la gent a 
través del meu Instagram @joan-
roviramusic. Es tracta dels Con-
certs Temàtics on cada dia a les 
18 h connectava en directe i co-
mençava a cantar i a parlar amb 
la gent que es connectava. Va ser 
molt bonic. Ha estat molt intens, 
i a vegades dur, preparar-me un 
repertori diferent cada dia per fer 
companyia als meus seguidors i 
seguidores durant aquests dies 
complicats. Malgrat tot, ha es-
tat una experiència molt positiva 
per mi.

S’obri una nova etapa com 
a presentador al portal turís-
tic EbreXperience. Que supo-
sa per a tu?
La música és comunicar. Pre-
sentar un programa que parla de 
la meva terra em fa molta il·lusió 
i és tot un repte per mi. EbreX-
perience pot ser un reclam turís-
tic per molta gent que encara no 
coneix les Terres de l’Ebre i tam-
bé a la gent d’aquí que, com jo, 
encara té molts racons i activi-
tats a fer per la nostra zona. Tinc 
moltes ganes de gravar i veure el 
resultat final. Sé que ens ho pas-
sarem genial!

JOAN ROVIRA
CANTAUTOR DE CAMARLES
I ARA “CAÇADOR DE GAMBUSINS”

El programa que presentes, 
Els Caçadors de  Gambu-
sins és un espai divertit, par-
ticipatiu que connecta amb 
la gent i amb experiències 
úniques.
Crec que Caçadors de  Gam-
busins és un programa que pot 
tenir molt de ganxo. D’una ban-
da, perquè donem a conèixer la 
part més salvatge de les nostres 
terres. És molt interessant saber 
que tenim tantes opcions i tant 
per fer al costat de casa. D’altra 
banda, perquè podem ajudar 
a moltes empreses en temps 
complicats i que ofereixen acti-
vitats que estan a l’altura d’altres 
que podem trobar a altres punts 
de Catalunya (Costa Brava, Els 
Pirineus, etc.). Finalment, poder 
parlar amb la gent de cada poble 
on passem, ho fa més proper i 
potencia el nostre caràcter soci-
al tan particular, el de les Terres 
de l’Ebre. “

“

Joan Rovira, al centre, amb la resta de presentadors de programes EbreXperience: Sergi, Isabel i Michel.


