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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

ELS ARTICLES ANÒNIMS
NO SERAN PUBLICATS
Degut a la quantitat
d’articles d’opinió que
estem rebent a la redacció
i a la manca d’espai per
publicar-los al diari, podeu
trobar-los a la nostra web

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

LA BICICLETA: LA REINA DEL DESCONFINAMENT?
3 de juny: Dia Mundial de la Bicicleta
A

questa hauria de ser
una època dolça per la
bicicleta, o així hauria de ser.
Tornarem a l’hàbit d’agafar el
cotxe per afanyar-mos, cada
dia, per anar a la feina? Hi ha
desplaçaments de curta distància dits “suaus” on la bicicleta seria la millor aliada i així
evitaríem que els “mals hàbits”
tornin a aparèixer, i que aquest
cel tan clar, aquesta natura i
aquest aire que tenim ara, per
la poca pol·lució, perduri. Per
promocionar l’ús de la bicicleta
hi ha governs que fins i tot han
promès una bonificació de 50 €
per ajudar a reparar bicicletes.
Moltes persones han aprofitat
aquesta “pausa” per canviar de
“xip” i reprendre una nova vida
després de la Covid-19. Anar
amb bicicleta per recorreguts
suaus, és una bona resolució.
Per descomptat que no parlem
de distàncies llargues, dures o
costerudes, però hi ha molts
trajectes, a part de la via verda,
on la bicicleta podria substituir
el cotxe. Viatjar en bicicleta,
desenvolupant l’ús de les dos
rodes seria un bon gest i un
bon principi.
La nova normalitat ens està
deixant noves imatges dels carrers ... No sabem si més gent
està anant aquests dies a la feina amb bicicleta, però lo que sí
que es veu és que a les hores
per fer esport, molta més gent
ha optat per agafar-la, de fet,
no hi ha hagut una demanda
social, tant propicia en cap moment de la nostra història com
fins ara, i és per això que des
de diferents associacions s’està

demanant aprofitar aquest moment per impulsar i consolidar
el seu ús incentivant l’oferta de
mobilitat ciclista, ajudant a les
entitats locals a construir infraestructures, fer plans de conscienciació, educació i formació
viària, perquè l’impuls de la demanda segueixi actiu.
Aquests dies també la Direcció
General de Trànsit ha llançat
una campanya en xarxes sota
el títol ‘la tornada a la normalitat, sobre 2 rodes’ per impulsar l’ús de la bicicleta en desplaçaments urbans, i el Govern
té en un calaix una estratègia
nacional per impulsar la bicicleta. L’any 2015, associacions,
organismes públics i ministeris

van començar a redactar una
estratègia nacional per impulsar la bicicleta i que servís també com a reflex per als ajuntaments. Sota el nom d’Estratègia
Estatal per la Bicicleta’, l’estratègia té com a propòsit «impulsar la bicicleta en tots els seus
àmbits». Ara se li demana al
Govern que la tregui del calaix
i que la posi en marxa. Aquesta
setmana, les principals associacions han adreçat una carta a
Teresa Ribera (Vicepresidenta
quarta i ministra de Transició
Ecològica i Repte demogràfic),
José Luis Ábalos (Ministre de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana) i Iván Redondo (Director de Gabinet de Presidèn-

cia de Govern), sol·licitant una
reunió coincidint amb el Dia
Mundial de la Bicicleta el 3 de
juny. Alguns països del nostre
entorn, com França o el Regne
Unit, ja han posat damunt de
la taula inversions per aprofitar
aquesta estirada de la bicicleta.
França ha aprovat un pla de 20
milions d’euros per fer de la bicicleta “la petita reina del desconfinament”, i el Regne Unit,
per la seva banda, ha aprovat
una altra inversió de 2.000 milions de lliures per potenciar els
desplaçaments a peu i en bicicleta, segons va explicar el Govern. I natros recomanem que,
sempre que es pugui, caminem
o anem en bicicleta.

www.ebrexperience.cat
La Guanyadora de l’Experiéncia d’aquesta setmana del vol en paramotor es:

Lourdes Madero Diaz
ENHORABONA!

Sorteig fet a través de Random Comment Picker

en portada
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PER SOBRE DE LES EXPECTATIVES
El portal EbreXperience supera totes les previsions amb
les visites obtingudes en la primera setmana

www.ebrexperience.cat
A

mb l’objectiu de donar
visibilitat a la realitat de
les Terres de l’Ebre, va sorgir
el portal EbreXperience,
que concentra en un sol
espai totes les activitats
relacionades amb l’oci i
la cultura, els esports i
l’aventura, la natura i la
vida sana, l’allotjament i la
gastronomia, els productes
locals, el territori i el
paisatge.
Així, i fent un clic a www.ebrexperience.cat, s’accedeix a una
oferta única que cap altre portal reuneix en un sol espai i de
manera gratuïta per a totes les
empreses ebrenques que hi
donen a conèixer les seves activitats i productes.
Un dels plats forts del nou portal EbreXperience és la seva
vesant audiovisual que es tradueix amb el canal eXp a través
del qual es farà la descoberta
de tot el territori ebrenc.
Amb tot plegat, i passada una
setmana, la valoració que es
fa des d’EbreXperience, portal

editat pel setmanari Més Ebre,
és força positiva: “s’ha superat
les previsions. Som conscients
que el portal està en fase de
creixement però la bona resposta dels usuaris, a través de
les xarxes socials, referma la
idea inicial del projecte i encoratja a seguir creixent, fent
territori i promocionant les
Terres de l’Ebre per donar-les a
conèixer molt més encara. I si
el projecte, paral.lelament, serveix per impulsar a empreses i
autònoms en un moment en
què ho necessiten, ens podem
donar per satisfets”.
El Canal EbreXperience també
està tenint molt bona acollida,
amb el programa estrella, ‘Caçador de Gambusins’, de Joan
Rovira, que en la primera setmana ha tingut una remarcada
audiència.
EbreXperience ha fet el primer
pas.
Amb aquesta complicitat seguirà ferm el camí marcat amb
la voluntat de servir al territori.
Hi ha temps per a fer-ho.
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MÉS
NOTÍCIES
FASE 3
Pel que fa a les regions
sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i la
de l’Alt Pirineu i Aran, Salut
va demanar que avancin a la
fase 3, el dia 8 de juny. Les
propostes foren aprovades
pel Procicat i els informes
pertinents es van enviar al
govern espanyol.

ACM
Trobada virtual de l’ACM
(Associació Catalana de
Municipis) amb alcaldes i
alcaldesses del Baix Ebre per
parlar de com afrontar la
reactivació socioeconòmica
des dels municipis. Lluís
Soler: “posarem a disposició
dels municipis noves eines,
productes i serveis per
impulsar la qualitat de vida,
la dinamització econòmica i
la lluita contra l’emergència
climàtica”. L’ACM ha lliurat
“gratuïtament als municipis i
consell comarcal de Baix Ebre
més de 6.300 mascaretes i
3.300 guants de protecció”.

AJUTS PEL
GLÒRIA
El Departament d’Agricultura
publica les bases reguladores
dels ajuts a les explotacions agràries afectades pels
aiguats d’octubre de 2019 o
pel temporal Glòria. L’objecte
d’aquests ajuts és la recuperació del potencial productiu
de les parcel·les afectades per
a garantir la viabilitat econòmica de les explotacions.
Aquests ajuts s’inscriuen en
les mesures urgents impulsades pel Govern català per
a pal·liar els danys ocasionats
pels esmentats temporals.

COPATE
El Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE) tenia
previst realitzà ahir el tercer
tractament al riu Ebre per
combatre la plaga de la
mosca negra.

actualitat

ARRAN DE L’ESTAFA
Alginet acusa JxCat de cinisme per les
crítiques a la seva gestió del COPATE
E

l president de COPATE
(Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre), Joan Alginet,
ha lamentat les “falses
acusacions” i les crítiques
a la seva gestió que JxCat
ha llançat arran de l’estafa
de 400.000 euros de la que
ha estat víctima el consorci,
amb un canvi fraudulent
del compte corrent d’uns
proveïdors.
En un comunicat, Junts assegura que el frau “és una mostra
més de la dubtosa gestió que
s’està efectuant des de la presidència del COPATE i des del
govern tripartit” de l’organisme.
D’altra banda, Alginet acusa el
partit ebrenc de cinisme després de rebre el suport de diversos alcaldes de Junts, i demana
que “no es traslladin debats de
polítiques locals” a un organisme tècnic “que és referència” al
territori.
Junts per Catalunya advertia en
un comunicat aquest dimecres
que “seguiran duent a terme i
amb més exhaustivitat encara, una funció fiscalitzadora en
benefici de la ciutadania de les
Terres de l’Ebre representada pels municipis que formen
part del consorci”. En el text es
qüestionava la gestió del president del COPATE, Joan Alginet,

El president del COPATE, Joan Alginet, en la roda de premsa d’ahir.

qui ha lamentat que es vulgui
“desprestigiar l’honorabilitat del
consorci i del seu president, i la
feina impol·luta i tècnica que fa
el consorci des de fa 30 anys”.
Alginet ha demanat a JxCat que
especifiqui “a qui representa i en
nom de qui s’ha fet aquest comunicat” sobretot perquè molts
representants i alcaldes del partit demòcrata han fet arribar a
l’organisme el seu “suport i escalf” per solucionar el frau del
qual han estat víctimes. “És una
contrarietat amb el comunicat
que han emès”, ha assenyalat.
“És cínic que Junts faci falses
acusacions mentre els seus re-

COMUNICAT
Junts per Catalunya advertia en un comunicat que
“seguiran duent a terme i amb més exhaustivitat
encara, una funció fiscalitzadora en benefici de la
ciutadania de les Terres de l’Ebre”

MILLORA L’ACCÉS
A L’APARCAMENT
PER A VISITANTS
DE LES COVES DE
BENIFALLET
La Diputació de Tarragona ha
finalitzat aquest mes de maig
el projecte de millora i reordenació de l’accés a l’apar-

cament per a visitants de les
Coves de Benifallet, amb un
pressupost de 49.742,62 €. Les
obres han consistit en la reordenació de l’aparcament per
a autobusos, l’asfaltat del pàrquing i la corresponent senyalització.
La redacció del projecte i la direcció de les obres ha anat a
càrrec de la Diputació de Tarragona, a través de la Unitat de

JOAN ALGINET
El president lamenta
que es vulgui
“desprestigiar
l’honorabilitat” del
COPATE

presentants traslladen el seu suport a la institució, fet que vull
agrair i fer valdre”, ha insistit.
Alginet és portaveu d’ERC-Més
Deltebre i ha assenyalat que
seria “profundament injust” que
les crítiques a la seva gestió al
COPATE sorgissin del municipi
on és regidor. “Voldria pensar
que no, però deixeu-me que ho
dubti”, ha dit.
L’estafa
El COPATE ha estat víctima
d’una nova fórmula de delictes

Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori.
Tot just fa un any que la institució supramunicipal enllestia el
projecte de renovació de l’enllumenat de les Coves, tant del
camí d’accés com de l’interior
d’aquest espai turístic del Baix
Ebre.
La instal·lació elèctrica existent
era molt antiga, amb materials
obsolets.

que executen experts a través
de la xarxa. El cas del COPATE
se suma al de la Paeria de Cervera (Lleida), el passat desembre
de 2019, governada per JxCat,
on se li van estafar 134.427 euros, i també se suma als casos
d’estafa patits pels Ajuntaments
de Vandellòs, Horta de Sant
Joan i Amposta amb l’Hospital
Comarcal. El frau es va detectar
el 17 de febrer i l’endemà es va
presentar la denúncia als jutjats
de Tortosa. El mateix dia es va
comunicar els fets a la comissió
de govern i es va convocar una
junta de portaveus amb caràcter
d’urgència el 20 de febrer per
donar tots els detalls del cas als
portaveus dels diferents grups
polítics, “també als de JxCat”.
Alginet ha insistit que s’ha seguit
informant els portaveus polítics
dels passos que s’han anat fent,
com el nomenament d’un advocat que porta la defensa del
COPATE. Fins ara, el Consorci
ha recuperat 232.000 euros dels
400.000 euros estafats. 		
			(ACN)

tortosa
FESTA DEL RENAIXEMENT
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FERRERIES

L’edició 25 tindrà lloc a Obres a la rambla
Pompeu Fabra
l’estiu del 2021

L

a 25a Festa del
Renaixement no es podrà
dur a terme aquest 2020.
Els condicionants que suposa
la presència del coronavirus al
país van fer prendre, finalment,
la decisió d’ajornar la pròxima edició, prevista pel juliol, i
traslladar-la a l’estiu del 2021.
No obstant, l’ajornament fins
a l’any vinent farà que la Festa
coincideixi amb la Capital de la
Cultura Catalana Tortosa 2021

i, per tant, segons l’alcaldessa
Meritxell Roigé, “donarem un
plus afegit a aquesta capitalitat,
amb una celebració que posa
en valor i reivindica el patrimoni cultural i històric de Tortosa,
vinculat al segle XVI”. Malgrat
que la Festa del Renaixement
no es puga a dur a terme enguany, l’Ajuntament treballa
per oferir activitats vinculades
amb aquesta festa de recreació
durant els mesos d’estiu.

L

’Ajuntament de Tortosa
ha reprès aquests dies les
actuacions a la via pública,
després de l’aturada que
va comportar el decret
d’alarma i el confinament pel
coronavirus.
Ho ha fet amb una primera actuació al barri de Ferreries, que
anirà seguida al llarg de les setmanes següents d’altres obres
previstes en altres zones de la
ciutat. En un altre tram d’aquest

mateix carrer, al llarg de les
pròximes setmanes també està
previst que comence l’arranjament del parterre situat a tocar
de la C-12, just al costat del
col·legi Cinta Curto. La illeta de
terra existent incorporarà una
zona verda amb la plantació
de lledoners, fet que convertirà
aquell espai en transitable.
El cost d’aquestes actuacions
se situa en prop dels 45.000
euros.

5

MÉS
NOTÍCIES
CRIDA DEL BANC
D’ALIMENTS
El Banc dels Aliments fa
una crida a participar en la
recollida de primavera que
es fa a Tortosa semblant al
Gran Recapte que precedeix les festes de Nadal.
La campanya va començar
dissabte passat i s’allarga
fins demà, dia 6 de juny, per
intentar obtenir les màximes
donacions possibles. “No
ens donem per vençuts”,
ha apuntat el coordinador i
portaveu del Banc dels Aliments a les Terres de l’Ebre,
Òscar Ologaray. El principal
entrebanc és que amb la crisi
sanitària no hi poden col·laborar els 700 voluntaris que
feien visible la campanya
a mercats i supermercats i
eren imprescindibles per al
seu èxit.

6

DIARI MÉS EBRE • divendres 5 de juny / 2020

MÉS
NOTÍCIES
L’ATUR
AUGMENTA
La crisi del coronavirus continua augmentant l’atur, si bé
d’una manera més continguda. Aquest mes de maig
ha deixat sense feina 590
persones al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Representa un increment de
l’1,02% respecte al mes anterior i eleva la xifra total de
desocupats en 58.275 persones, segons les dades que ha
donat a conèixer el Ministeri
de Treball. Josep Ginesta,
secretari general de Treball
creu que “malgrat l’augment
de l’atur, estem començant
a albirar una recuperació de
llocs de treball amb les noves
fases de desconfinament”.

EL PROJECTE
D’ART EFÍMER
DE LO PATI, DE
FORMA VIRTUAL
La cinquena edició dels Ports,
Natura i Art, el projecte d’intervencions d’art efímer a la
pell del massís del Port vinculat a Lo Pati – Centre d’art
Terres de l’Ebre, s’ha hagut
de reconvertir aquest 2020
a causa de la pandèmia del
coronavirus. Així per donar
totes les garanties de seguretat s’ha optat per transformar la proposta en una
experiència virtual que es
podrà viure i veure a través
d’un vídeo documental que
s’estrenarà el diumenge 14
de juny de forma simultània
al Facebook, Instagram TV i
web de Lo Pati, i al Facebook
de l’associació Natura i Art, a
les 12 del migdia.

COL.LAPSE ALS
JUTJATS
Els jutjats tarragonins més
saturats, abocats al “col·lapse” per l’allau d’assumptes
civils, laborals i mercantils.
El nombre de delictes cau
un 53,64% a la demarcació durant els dos mesos i
mig d’estat d’alarma per la
covid-19.

terres de l’ebre

SANITAT
Els CAP ebrencs recuperaran l’activitat
habitual en els pròxims dies
E

ls CAP (Centres d’Atenció
Primària) de les Terres
de l’Ebre aniran recuperant
l’activitat entre aquesta
setmana i la vinent.
Tot i el retorn de l’atenció presencial, se segueix recomanant
que els pacients truquin abans
perquè la visita al CAP es faci
sempre “sota criteri clínic d’un
professional” i amb cita prèvia.
Com als centres hospitalaris, les
noves formes d’atenció, com les
visites telemàtiques, es mantindran i en cas de ser necessària
una visita presencial, s’han de
seguir les mesures de protecció i

prevenció. Per evitar concentracions a les sales d’espera es demana puntualitat i limitar o evitar
els acompanyants. Pel que fa als
consultoris locals, s’analitzarà
cada cas, sobretot els que tenen
espais i sales d’espera petits.
La directora de Salut a l’Ebre,
Mar Lleixà, ha destacat la tasca
dels professionals de l’atenció
primària durant la crisi sanitària,
atenent els pacients lleus i fent
seguiment dels donats d’alta i
també s’han encarregat de les
proves PCR que es fan a tots els
casos sospitosos des de la fase
1 per confirmar nous contagis. .

Mar Lleixà, directora dels Serveis Territorials de Salut.

AMPOSTA
Es demana que s’actuï en el cas de LMH que ha
estat detingut i alliberat 24 cops en any i mig
L

a Policia Local d’Amposta i
els Mossos d’Esquadra han
detingut a LMH fins a 24 cops
l’últim any i mig (entre l’1 de
gener de 2019 i el 27 de maig
del 2020) per robatoris amb
força en interiors de vehicle,
delictes contra el patrimoni o
furts, entre d’altres.
El jutjat d’Amposta, en tots els
casos, l’ha tornat a deixar al
carrer. Davant d’això, l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs, ha
enviat una carta a la Jutgessa Degana del Partit Judicial
d’Amposta, amb un informe de
la Prefectura de la Policia Local
on a més d’aquestes 24 detencions també recull fins a 72 ac-

L’AMPOLLA:
MILLORES
A L’ESCOLA
MEDITERRANI I A
LA LLAR
D’INFANTS
MARINADA
En les accions realitzades a

tuacions d’ofici o bé alertats per
la ciutadania en què la Policia
Local ha requerit a aquesta persona en qüestió. “Es tracta d’un
cas d’una reincidència constant
que en aquest moment està
tensant una part de la ciutadania, altament indignada en
veure que és detingut múltiples
cops i que no hi ha cap ingrés
a presó”, assenyala l’alcalde en
la seva missiva. És per això que
Tomàs demana a la Jutgessa
Degana que “per evitar que la
situación social empitjori”, es
prengui en consideració l’informe remés i es facin les gestions
oportunes. En aquest sentit,
l’alcalde explica que aquesta

carta s’ha decidit enviar després
de veure com la Policia Local
d’Amposta ha fet i està fent un
“gran esforç”, en col·laboració
amb altres cossos de seguretat, per millorar la convivència
a la ciutat i per traslladar a la
ciutadania una sensació, real,

de seguretat i de reducció de
les actituds delictives, així com
la desaparició de la percepció
d’impunitat d’aquells que les
han portat a terme”. “Però amb
el cas particular del señor LMH
això no passa. Tenim un problema i cal sol.lucionar-lo”.

la Llar d’infants Marinada, s’ha
instal·lat un terra de gespa artificial a una de les terrasses
que hi ha a la primera planta
del centre. A més, també s’han
reparat totes les cortines que hi
havia instal·lades a les diferents
sales de la llar d’infants i se n’ha
instal·lat una de nova a l’Aula
Llum, zona destinada al descans dels petits i de les petites,
que impedeix l’entrada total de

llum. Tanmateix, s’ha posat una
pèrgola d’estructura metàl·lica substituint el tendal que hi
havia fins ara al pati amb l’objectiu de protegir els nens i les
nenes de les radiacions solars
durant els mesos que aquestes són més altes. En el cas de
l’Escola Mediterrani, s’ha instal·
lat un paviment de seguretat a
un dels espais de jardí del pati
on fins ara hi havia terra. Tam-

bé s’ha climatitzat una de les
aules del centre per garantir
la temperatura correcta de
l’espai.

publicitat
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MÉS
NOTÍCIES
BALFEGÓ: 4
DIES DE PESCA
EFECTIVA
Balfegó ja ha acabat la campanya de pesca de tonyina
roja. No ha necessitat més
de 4 dies per assolir la quota
assignada, fet que per a
la companyia tonyinaire
demostra “l’abundància
d’exemplars” després d’anys
de restriccions. No obstant,
el grup tonyinaire Balfegó
retreu a la secretaria general
de Pesca que li hagi assignat
només 10 de les 587 tones
d’increment d’engreix per a
aquest 2020, mentre que la
quantitat restant se la repartiran les altres dos empreses
del sector.

PLE DE L’AMETLLA
El ple de l’Ajuntament de
l’Ametlla va exigir al govern
espanyol que pagui immediatament les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades
per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. La
moció, presentada per l’equip
de govern, es va aprovar per
unanimitat. Davant els errors
i retards en la tramitació dels
ERTO, el plenari demana que,
mentre es desencallin els
tràmits administratius, els
bancs avancin el pagament
de les prestacions que encara
no s’han abonat. També
es va aprovar una moció
que demana flexibilitzar les
regles fiscals perquè l’Ajuntament pugui augmentar la
capacitat pressupostària. En
canvi, no va prosperar una
moció de Junts que recollia
un conjunt de mesures,
plantejades per la Federació
Empresarial d’Hostaleria
i Turisme, per ajudar el
sector davant el coronavirus.
Durant la sessió plenària,
celebrada telemàticament,
el govern va aprofitar per
explicar les actuacions que
està realitzant al municipi.
El govern municipal va votar
en contra recordant que ja
s’han tirat endavant mesures
importants.

terres de l’ebre

L’AMETLLA DE MAR
El Govern destina 3,9 MEUR a la reparació
dels danys causats pel Gloria al port calero
L

’empresa pública Ports de
la Generalitat ha començat
les obres d’emergència per
reparar els danys estructurals
ocasionats pel temporal Gloria
el mes de gener al port de
l’Ametlla de Mar.
Les obres comprenen la reposició de blocs d’escullera en diferents punts del dic, l’arranjament
del tram final del dic amb un
recreixement de l’espatller i la
construcció d’un botaones, i la
millora del passeig de l’espatller
S’ha establert un únic itinerari
d’anada i tornada per al pas de
camions d’obra i una franja ho-

rària els dies laborables, per no
interferir en l’activitat de la Cala.
Durant la visita a les obres, el director general de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes ha comentat que “invertim
3,9 milions per reparar els danys
estructurals, donar més estabilitat i seguretat al dic de recer
davant de temporals similars al
Gloria, i adaptar el port al canvi
climàtic”. El port de l’Ametlla de
Mar és un port amb una dàrsena
pesquera, una dàrsena esportiva
i un varador. És l’únic de Catalunya que compta amb una flota
tonyinera amb 4 embarcacions.

DELTEBRE
Inversió de més d’1.100.000 d’euros per a
reformar la xarxa elèctrica i millorar el servei
L

a companyia elèctrica
Endesa inverteix 195.000
euros en la reforma de dos
centres de transformació i
la renovació d’una línia de
mitja tensió per dotar de
subministrament alternatiu
en cas d’incidència el nucli
de Riumar, al municipi de
Deltebre.
L’actuació forma part de la primera fase d’un pla que preveu
el soterrament de diverses línies
elèctriques del municipi deltebrenc per reduir l’impacte visual
i millorar la continuïtat del servei.

En total, la companyia calcula
que efectuarà una inversió d’1,1
milions d’euros des del passat
2017.
D’aquesta quantitat, uns 300.000
euros es destinaran enguany per
desmantellar una línia aèria de
1.300 metres al nucli urbà, reformar quatre transformadors i
substituir el cable convencional
pel trenat.
El total de la reforma, que beneficia de manera directa 7.495
veïns de Deltebre, forma part del
conjunt d’actuacions que Endesa
promou per a la millora de les se-

ves infraestructures i del subministrament elèctric a les Terres de
l’Ebre, totes elles enfocades a la

progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les
darreres tecnologies del sector.

ESQUERRA– MÉS
DELTEBRE CELEBRA
QUE ES SOTERRIN
LES LÍNIES
ELÈCTRIQUES A
COST ZERO

havien estat les úniques beneficiades. Segons nota d’Esquerra-Més Deltebre, “fins en dues
ocasions vam portar aquest assumpte al ple municipal”.
Tot i els esforços, “la resposta
del govern de Lluís Soler va ser
d’acusar-nos de fer populisme i
titllaven d’impossible” la nostra
demanda. No deixa de sorprendre’ns que la proposta menystinguda pel govern d’Enlairem,
avui se celebri”, ha manifestat
el regidor republicà Carlos Bel.
D’altra banda “és important recordar que en la legislatura

passada, l’equip de govern va
organitzar unes consultes als
veïns i veïnes afectats, on se’ls
proposava si volien retirar les
línies mitjançant contribucions
especials. Les contribucions les
havien d’assumir els mateixos
propietaris afectats, i si en algun
cas, els veïns no estaven disposats a pagar, la línia es quedaria
per soterrar. Més flagrant va ser
el cas de la zona dels Hortets.
Concretament, els propietaris
de parcel·les de l’estació transformadora, entre el carrer Joan
XXIII i el carrer Miguel de Una-

muno, que són els únics de
Deltebre que han pagat per
soterrar les línies de mitja tensió”. Carlos Bel acabava dient
que “el govern de Soler haurà
d’explicar molt bé perquè els
veïns de la zona dels Hortets
cs en pagar uns soterraments,
i la companyia s’ha pogut fer
càrrec de la resta del municipi. Una vegada més, celebrem
que es puguin retirar les línies
de mitja tensió de dins del nucli urbà, línies que des de fa
molts anys han perjudicat als
propietaris en molts aspectes”.

Durant la passada legislatura,
el grup municipal d’Esquerra
va iniciar una sèrie d’accions
per tal que les companyies
elèctriques assumissin el cost
total dels soterraments, ja que

especial medi ambient
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El CAT referma el seu compromís amb el Medi Ambient
E

l Consorci d’Aigües de
Tarragona continua
implantant mesures enfocades
a la millora de la sostenibilitat;
com són la renovació de la
flota de vehicles, la instal·lació
de més parcs fotovoltaics i la
contractació d’energia verda.
A hores d’ara al CAT ja hi ha una
onzena de vehicles elèctrics i
tres híbrids endollables que formen part de la flota activa i es
preveu que l’any 2021 tota la

flota sigui amb motor elèctric
100%, tret d’alguns que per les
seves prestacions hagin de ser
amb motor híbrid.
En aquest sentit, el Consorci ha
instal·lat un total de 36 carregadors elèctrics arreu de la demarcació i té previst instal·lar-ne 6
més durant aquest any. La instal·lació d’aquesta segona fase
de carregadors, un total de 26,
ha estat parcialment finançada
amb el Programa de Incentivos
a la Movilidad Eficiente y Soste-

nible, MOVES, una ajuda del Ministeri per la Transició Ecològica
i el Ministeri d’Indústria, Comerç
i Turisme.
D’altra banda, el CAT té previst
construir tres dipòsits al Vendrell, Cunit i Vila-seca per tenir major autonomia i capacitat
d’abastament als consorciats.
Aquests dipòsits de grans dimensions tindran instal·lats a les
seves cobertes plantes fotovoltaiques.

Per últim, en el marc d’accions
de millora de la sostenibilitat,
el CAT està elaborant un plec
de licitació de subministrament
d’energia verda pel període

2022-2026 mitjançant la fórmula de PPA (Purchase Price Agreement), on encara es potenciarà
més la compra d’energia verda
amb la voluntat d’arribar al 100%.
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MÉS
NOTÍCIES
AJUTS DE ‘LA
BOTIGUETA’
L’Ajuntament de la Ràpita ha
obert la convocatòria d’una
segona edició dels ajuts de
‘La Botigueta’, la qual permet
als seus beneficiaris comprar
aliments frescos al mercat
municipal amb una targeta
moneder. Un cop exhaurida
la dotació econòmica de la
primera convocatòria, el
consistori destina 6.000 euros
gràcies a les modificacions
pressupostàries que s’han
aprovat amb motiu de la crisi
del coronavirus.

FUTBOLNET
El programa educatiu FutbolNet que coordina la Fundació
Barça i que convoca l’Ajuntament de la Ràpita ha acabat
el seu cinquè curs al municipi
havent completat els últims
mesos de forma virtual.
En total, uns 39 xiquets i
xiquetes (45 al llarg del curs)
d’edats entre els 10 i els 16
anys i de diferents entorns
socials i diversitats funcionals
han pogut completar el curs.

AUGMENTA EL
PATRULLATGE
La Policia Local de la Ràpita
s’ha fet més visible aquest
cap de setmana en les zones
més turístiques de la població.
Ha intensificat el patrullatge a
peu durant l’entrada en vigor
de la Fase 2 del desconfinament i davant la previsió de
més afluència de persones.

AIGÜES DE
CATALUNYA
L’Ajuntament de la Ràpita prorroga per 10 anys el
contracte amb la Companyia
General d’Aigües de Catalunya per a la gestió i explotació
del servei públic de sanejament municipal, que inclou
les xarxes de clavegueram i
pluvials. L’empresa invertirà
735 mil euros en actuacions
de millora en les xarxes en els
propers tres anys.

terres de l’ebre

LA RÀPITA
S’anul.len les Festes Majors per la situació
excepcional provocada per la COVID-19
L

’Ajuntament de la Ràpita
va decidir l’anul·lació de
les Festes Majors de 2020,
previstes del 23 de juliol al 2
d’agost, a causa de la situació
d’emergència sanitària
provocada per la pandèmia
del coronavirus de la Covid-19.
La decisió es va comunicar després d’una reunió entre l’alcalde
de la Ràpita, Josep Caparrós, el
regidor de Festes, Enric Vidal, i
els membres de la Comissió de
Festes on es van valorar els diferents escenaris.
La suspensió de les festes permetrà que el pressupost que

s’havia destinat pugui dedicar-se
a les mesures econòmiques
(ajudes, exempcions fiscals, inversions, etc.) que l’equip de
govern està portant a terme per
combatre la crisi social i econòmica que ha provocat el coronavirus.
L’ajornament de les Festes Majors també suposarà que els
representants infantils i juvenils
que les entitats i penyes havien
escollit per l’edició 2020 ho seran per a la de l’any 2021.
Tanmateix l’Ajuntament també
treballa en l’adaptació i ampliació d’aquelles activitats que

es programen cada estiu per
tal que es puguin realitzar amb

seguretat i d’acord amb les normes de distanciament social.

PROTECCIÓ D’OLIVERES
La Taula del Sénia celebra el consens mentre
Salvem Lo Montsià veu insuficient la llei aprovada
L

a plataforma ciutadana
Salvem Lo Montsià contra
l’espoli d’oliveres mil·lenàries
troba “força insuficient” la llei
aprovada pel ple del Parlament
aquest dimecres per protegir
aquests arbres.
L’entitat ha reivindicat fins al darrer moment que es protegissin
les oliveres de més de 2 metres
de diàmetre de tronc i no només
les que en fan més de 3,5. D’altra
banda, preocupa també el reagrupament d’oliveres que possibilita la llei perquè podria deteriorar

el paisatge i trencar el ‘mar d’oliveres’ del sud ebrenc que és únic
al món. Per la seua part, La Taula
del Sénia ha celebrat el consens
per evitar l’espoli. “És un gran dia”.
L’alcaldessa d’Ulldecona, Núria
Ventura, qualifica la normativa
com “un pas indispensable i imprescindible per continuar avançant” i ha celebrat el consens
assolit, “necessari per desenvolupar i aplicar a lleu”.
L’alcaldessa ha apuntat que al
terme municipal d’Ulldecona
han quedat ja protegides 1.500

oliveres mil·lenàries, “arbres que
estaven en perill fins fa poques
hores”, però que amb l’inventari
que possibilitaria la llei per catalo-

gar tots els arbres de més de 250
anys d’antiguitat, el 80% dels olivars del municipi quedarien sota
empara legal.

ESQUERRA
SATISFETA AMB
L’APROVACIÓ DE LA
LLEI

natural, agrari i cultural”. La diputada durant la seva intervenció ha defensat que “la llei a més
de protegir les oliveres també
serà una oportunitat per al nostre territori; pel seu valor paisatgístic, turístic, econòmic, agrari,
cultural i monumental”. Fornós
ha destacat que “aquests arbres
excepcionals formen part d’un
cultiu tradicional que ha persistit
al llarg del temps en l’espai més
gran de tot el món d’olivera Farga, que s’estén des de les Terres
de l’Ebre fins a la Plana Alta”.
La diputada republicana s’ha

mostrat “satisfeta per haver
aconseguit l’aprovació de llei
amb un consens ampli, incorporant gran part de les esmenes
presentades, que han capgirat i
millorat el text inicial”.
En aquest sentit ha recordat que
“la proposta inicial socialista no
comptava amb el consens dels
principals afectats, els propietaris d’aquestes oliveres; no tenia
prou en compte la veu del territori, i a més, fixava unes sancions que eren desorbitades”.
Fornós ha destacat que “durant
la tramitació s’ha millorat la de-

finició d’olivera monumental,
d’acord amb criteris menys
arbitraris, també les sancions
previstes i la necessitat d’establir una contraprestació econòmica per als propietaris que
permeti cobrir els costos derivats del manteniment d’aquest
patrimoni natural”. A més “la
llei assegurarà la permanència
de les oliveres monumentals
on són arrelades, prohibint explícitament arrencar-les i comercialitzar-les, establint un
catàleg que s’actualitzarà anualment”, ha dit Fornós.

Irene Fornós, ponent del Grup
Parlamentari Republicà a la
Proposició de llei de protecció
de les oliveres monumentals,
ha recordat, aquest dimecres,
durant el debat sobre la seva
aprovació que “protegint les
oliveres monumentals salvaguardem el nostre patrimoni

+

a fons
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JAUME VILELLA
ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP

L

’Escola Internacional del
Camp, amb només vuit anys
de vida, ha despertat un gran
interès dintre de la comunitat
educativa en aconseguir passar
de les classes presencials al
model virtual, sense aturar les
classes, fet que l’ha convertit
en un referent dintre del món
educatiu.

Parlem amb Jaume Vilella, director de la Fundació Escola Internacional del Camp.
El dia 14 es va declarar l’estat
d’alarma i el dia 16 de març
els alumnes de l’EIC ja van poder connectar-se per seguir les
seves classes des de casa, amb
horaris i rutines establertes.
Com ha estat possible tanta
rapidesa?
Quinze dies abans de l’estat d’alarma, veient el que estava passant a
Àsia i a Itàlia, vam fer un pla d’acció per si l’escola s’havia de tancar. Així, l’últim dia de classes, vam
poder explicar al nostre alumnat
com seria l’escola a partir de l’endemà mateix! I, efectivament, d’un
dia per l’altre, tot va començar a
rodar. Primer vam garantir que
l’alumnat no “desconnectés” de
les rutines ni de l’escola. Així que
les primeres setmanes van ser
més de repàs i rutina, també per
fer funcionar l’engranatge: alumnat – professorat – famílies. Vam
tancar el segon trimestre i vam
començar el 3r amb un nou salt
qualitatiu: rutines ja establertes,
nous horaris més similars al dia a
dia de l’escola i més sessions intercalades de classes presencials/
virtuals. També la resta de vida escolar: tutories, sessions de debat,
art, música i esport!
Podem dir que l’ús avançat
de les noves tecnologies, l’autonomia personal, que forma
part del model educatiu de
l’escola, i la determinació i el
compromís per part del professorat i de l’equip directiu
han permès a tots els alumnes
dels diferents cicles acabar
aquest curs escolar amb els
deures fets?

Sí, efectivament. L’ús avançat de
les noves tecnologies i l’autonomia personal propis del nostre
model educatiu han estat claus
per a què el nou sistema tingués
èxit. Però el compromís del professorat ha estat espectacular.
Des del primer moment hem fet
nostra una màxima que guanya
força especialment aquest dies: si
mai hem sentit la vocació de ser
mestres i de fer escola (amb lletra
majúscula), ara és el temps de demostrar-ho. Perquè l’alumnat ens
necessita més que mai, més que
quan ve a l’escola presencial i tot,
i les famílies també. Cal dir, però,
que la resposta dels alumnes i de
les famílies també ha estat clau en
tot aquest procés.
Una de les novetats de cara al
curs vinent és garantir un sistema adaptat a l’escola presencial, virtual i una mescla
d’ambdós.
Som conscients d’això i per això
podem dir que estem preparats
per encarar el curs vinent amb
totes les garanties. Ho fem amb
il·lusió i optimisme, malgrat que
som plenament conscients de la
duresa del moment. El sistema
que hem ideat s’adapta a l’escola
presencial, virtual i una barreja de
totes dues coses.
Un dels trets diferencials de
l’EIC és el fet d’haver desenvolupat un model pedagògic propi, anomenat Sòcrates Educa®, amb una formació
integral des de P1 fins a Batxillerat nacional i internacional.

Aquesta va ser una de les màximes
quan vam obrir l’escola. A les nostres contrades no existia una escola com la que nosaltres teníem
en ment i vam considerar que era
important tenir un model educatiu
propi, el Sòcrates Educa®. El nostre model es basa en quatre pilars: Internacionalitat, Ús de noves
tecnologies, Servei a la comunitat i Sostenibilitat. Són conceptes
transversals que estan presents en
el dia a dia a de l’escola. La Internacionalitat està present en l’ús de
les llengües (anglès, català, castellà i xinès), en la procedència del
nostre professorat i alumnat i també en les diferents tradicions i festes que celebrem a l’EIC. L’ús de
les noves tecnologies es fa evident
des dels alumnes més petits fins
als més grans, però parlem d’un
ús racionalitzat d’aquestes tecnologies. Pel que fa al servei a la
comunitat, a banda dels diferents
projectes a què donem suport
(organitzats per diferents ONGs),
els alumnes més grans es fan càrrec dels més petits, amb mentoratge. I, per últim, la Sostenibilitat
està integrat en la nostra manera

de fer escola, començant per les
nostres instal·lacions i passant per
diferents projectes, com el nostre
hort ecològic.
D’altra banda, el nostre model
educatiu s’adapta a cada un dels
nostres alumnes. Cada un d’ells té
unes habilitats especials i la feina
de l’escola és potenciar-les i ajudar-los a créixer, no només acadèmicament, sinó també personal
i socialment, adaptant-se al món
que ens envolta, que és canviant i
evoluciona dia a dia.
L’Escola també implica a la família en compartir el procés de
formació integral de l’alumne
amb una participació activa
Sí, evidentment, les famílies són
una part molt important per a la
formació dels alumnes i per això
formen part de la comunitat educativa. Les diferents festes i setmanes especials que realitzem
en són una mostra. Per a posar
un exemple, en la primera de les
nostres setmanes especials, la de
la gent gran, els avis del nostre
alumnat venen a l’escola a explicar les seves experiències i a

ISABEL CARRASCO

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ

conèixer les aules i les tasques que
desenvolupen els seus néts a l’EIC.
A més, participen també en l’organització d’alguns dels esdeveniments que duem a terme, com
la nostra calçotada. D’altra banda,
el Fòrum de l’escola, on ens trobem cada matí abans de començar les classes i cada tarda un cop
les hem acabades, és un punt de
trobada important d’alumnat,
professorat i famílies, on es poden
posar en comú inquietuds i punts
de vista.
El centre està treballant en
un pla per reduir les quotes
el proper curs i minimitzar,
així, l’impacte econòmic de la
Covid-19.
Hem fet dues coses. Per una banda, estem invertint molt en protocols, formació i recursos a tots
nivells, conscients de la importància, especialment en el nostre
sector i amb infants, que hem de
donar unes garanties especials
d’higiene i seguretat per evitar que
la Covid-19 es propagui. I la segona cosa que estem fent, tenint en
compte la difícil situació econòmica per la qual estan passant algunes famílies, és destinar tots els
recursos que la Fundació Escola
Internacional del Camp té per a
beques i altres ajuts a les famílies
que ho necessiten per continuar
amb l’escolarització dels seus fills.
I, a més, estem treballant en un pla
per reduir les quotes per al proper
curs i minimitzar així aquests problemes econòmics que la crisi sanitària està generant.
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A JESÚS
SEGON
PROGRAMA
Hípica Equitor és un centre
referent, situat a Jesús,
al camí del Terrer Roig,
amb décades d’experiència
en el món dels cavalls. El
recinte està preparat per
a l’aprenentatge a l’escola
d’Equitació i per les sortides que s’organitzen de la
mà de professionals amb
una llarga trajectòria en el
món de l’Hípica, autèntics
apassionats.
Amb el ‘Caçador de Gambusins’, en el segon capítol,
Joan Rovira va conèixer
aquesta experiència que
també tenim a tocar de
casa.
A Equitor es pot gaudir dels
cavalls però també d’un
bon àpat al restaurant i, en
general, d’un espai privilegiat per poder passar una
jornada esplèndida amb la
família.

e

ELS PROGRAMES D’EBREXPERIENCE

A

Segon capítol: Joan Rovira visita Equitor, a
Jesús, a la recerca del ‘Gambusí’

‘L
g

J

oan Rovira segueix el seu
viatge sense descans, a la
recerca d’un dels secrets més
ben guardats del territori: el
Gambusí.
En el segon capítol, el cantautor
camarlenc continua buscant. En
aquesta ocasió va fer-ho a cavall
de Dakota, de l’Hípica Equitor de
Jesús.
Joan va buscar amb Dakota pels
racons del terme, arribant fins
Aldover, passant per boscos i
senderes. Abans, la gent de Jesús va parlar-li de que pel camí
del terrer, a la Partida de Sant
Bernabé, s’havien vist Gambusins. I a través d’Equitor, i amb
Dakota, Rovira va seguir la recerca de l’animal mitològic.
Trobarà en aquest segon capítol
el Gambusí?
Diumenge tindrem la resposta,
al Canal EbreXperience. Es podrà veure en estrena a les 20
hores.
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ALTRES PROGRAMES DEL PORTAL

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

L

a Bona Teca. L’Ametlla de Mar és una de les localitats
més pintoresques de la Costa Daurada i un lloc ideal
r unes vacances de desconnexió total, per retrobaramb un mateix, amb la família, amb la natura, i amb
vida senzilla, la de sempre... I, per descomptat, amb
a magnífica oferta gastronòmica. Aquesta setmana
neixerem el restaurant el Molí dels Avis ubicat en un
tic molí d’oli del segle XIX i rehabilitat com a restaurant.
rrarem amb Josep i la seua dona Joana que han
onseguit crear un entorn únic i idíl·lic per als seus
ents, a més d’oferir una carta centrada en la tradició de
cuina catalana amb un toc de fusió nipona que emana
eativitat i on regna el producte estrella amb identitat
era, la Tonyina vermella, l’autèntica Thunnus Thynnus.

@ebrexperience		

D

e Cara a Barraca. Programa esportiu. En el segon
capítol, Michel Viñas (a la imatge) i Quique Queralt
es van desplaçar a la Ràpita, a la Fundació Plegadis.
Allí van trobar-se amb Xavi Cebolla, de la ‘Cebolla
Voladora’. Xavi ens va explicar els secrets i els encants
del paramotor, per volar pel Delta. Un privilegi que
amb la Cebolla Voladora se’n pot gaudir. La pregunta
que planteja el programa és la següent: Michel diuen
que té vertigen, aconseguirà Xavi fer-lo volar amb
paramotor? Ho sabreu dimarts 9 a les 20 hores pel Canal
EbreXperience. Per streaming.

ebrexperience

@ebr.ex

L

o Moixonòleg. Programa presentat per Sergi
Sales. “Ara tothom ho anomena Birdwhatching, i
està de moda, però quan Sergi Sales va començar a
anar a veure ocells, eren molt poques les persones
que convertien una passió tant minoritària, en la seva
forma de viure per sempre més. I així va ser, aquest
enginyer de carrera va abandonar la seva professió per
canviar-la per uns prismàtics i moltes hores de camp”.
Dijous vinent, dia 11, segon capítol del serial, al Canal
EbreXperience

@ebrexperience

ebrexperience
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l’entrevista

ISABEL CARRASCO

DIRIGEIX I PRESENTA EL PROGRAMA

‘LA BONA TECA’
I

sabel Carrasco és
la presentadora del
programa gastronòmic del
Canal EbreXperience, La
Bona Teca. Ens explica com
va sorgir el portal turístic
i també ens parla del seu
programa.
Per què el Més Ebre ha creat
el portal d’EbreXperience?
Isabel Carrasco: Bona pregunta. Com si no tinguéssim
prou feina, no? (riu). Veuràs,
el 12 de juny Més Ebre celebrarà l’edició número 1000.
Ja et pots imaginar que no ha
estat fàcil arribar fins aquí, ja
que al llarg dels més de vint
anys han passat moltes situacions, bones i dolentes. El fet
és que per a l’edició número
1000 volíem fer alguna cosa
especial, que fos gratuïta, altruista, com és el Més Ebre, i
que d’alguna manera ajudés a
les empreses, als autònoms i
autònomes del món turístic a
difondre les seues activitats de
cara al turisme post Covid-19.
El turisme és un dels sectors
més afectat i sembla que fins
ben entrat l’any 2021 els turistes buscaran llocs a curta
distància, amb poca aglomeració i molta natura i tranquil·
litat. Com això ho tenim, vam
decidir crear un portal turístic
que aglutinés totes les experiències de les nostres terres i,
el que en un principi havia de
ser només experiències turístiques, s’ha transformat en una
àmplia plataforma que representa lo bo i millor del nostre
territori.
Que s’ha de fer per formar
part d’EbreXperience?
IC: És molt fàcil. Entres a
EbreXperience.cat i omplis el
formulari que et permet enviar
les teues fotos, vídeos... Tindràs el teu espai gratuïtament.
La Bona Teca és un espai que
dirigeixes i presentes i que

forma part dels programes
del portal EbreXperience. És
un espai que no només ens
parla de gastronomia, és
així?
IC: Efectivament, a la Bona
Teca no només visitem restaurants, bars, fondes de les
quatre comarques de les Terres de l’Ebre, també ens apropem als cellers per conèixer
una mica millor el món de la
viticultura passejant per les
vinyes i xerrant amb els viticultors i viticultores, també
ens desplacem per conèixer
el món de la pagesia, aquests
productors de km.0, que te-

nim tan a prop i que hem de
mimar perquè com hem vist
en aquests últims mesos, han
estat al peu de canó perquè
als ciutadans no ens faltessin
els seus productes frescos, recollits al dia. En aquest sentit i
gràcies a aquests gremis, que
ens han solucionat el nostre
dia a dia, ens podem considerar uns privilegiats.
També m’agradaria felicitar
els companys que presenten
diferents espais a l’EbreXperience com Cara Barraca de
Michel Viñas, un espai esportiu, proper, diferent.
Així mateix, a Joan Rovira, que
s’estrena com a presentador

en l’espai “Caçadors de Gambusins”, un espai que ha creat
expectació i que ens fa viatjar
per mar, cel i terra. Lo MoiXonòleg, amb l’amic Sergi Sales
que ens apropa al fantàstic
món de l’ornitologia. I com
no, a tot l’equip que tenim al
darrere, maquetant, optimitzant els vídeos i fotos que ens
envien.
I, Quique Queralt, el nostre
càmera i editor que capta al
minut l’essència de cada programa.
Un gran equip per un gran
repte: promocionar Les nostres Terres!

EL CANAL
EBREXPERIENCE
EMET EL PROGRAMA
GASTRONÒMIC
‘ON LINE’ ELS
DIMECRES (20H)
www.ebrexperience.cat

terres de l’ebre
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SANTA BÀRBARA

ALCANAR

S’anul·len les
Festes Majors

Rescaten un jove que
havia caigut a un pou

M

olts municipis han anul.
lat les Festes Majors, el
darrer en fer-ho ha estat el de
Santa Bàrbara.
La regidora de Festes Laia Pla
explicava que va fer una comissió informativa amb la resta de
grups polítics a l’ajuntament per
explicar la situació “tots entenem que aquesta és una situació compromesa i per això vam
decidir anul·lar-les“. L’alcalde,
Antonio Ollés, explicava que “es

va voler esperar per si la situació canviava però veient que tot
seguia igual i que la resta de pobles també les suprimeixen s’ha
pres aquesta decisió”. Les festes
s’havien de celebrar del 10 al 19
de juliol.
L’ajuntament preveu al setembre programar activitats els
caps de setmana i si és possible
aprofitar el pont de la festivitat
de la patrona per fer una celebració “més especial”.

E

ls Mossos i la Policia Local
d’Alcanar van rescatar
el 28 de maig un jove de
18 anys que havia caigut
a un pou de 20 metres de
profunditat pròxim a la
carretera N-340.
Fins al lloc s’hi van desplaçar
patrulles de la policia catalana i
de la Policia Local que van poder comunicar-se amb el jove,
que els va explicar que s’aguantava fent pressió amb els peus i

les mans contra les parets del
pou per no caure més avall,
però que començava a estar
cansat. Concretament, va poder frenar la caiguda a la meitat
del pou. Per treure’l els agents
van utilitzar les eslingues dels
vehicles policials i una escala
que van col·locar sobre el forat
per fer de politja.
Finalment el van poder rescatar
i pujar-lo d’uns 10 metres de
profunditat, aproximadament.

15

MÉS
NOTÍCIES
LA FIRA DE L’OLI
I L’ESPÀRREC DE
GODALL CELEBRA
LA XVII EDICIÓ DE
FORMA VIRTUAL
Godall recupera de forma
virtual la celebració de la
XVII Fira de l’Oli i de l’Espàrrec. La fira, que s’havia de
celebrar els dies 14 i 15 de
març, es va suspendre degut
a la declaració d’estat d’alarma pel brot de COVID19.
Davant la incertesa sobre la
data de desescalada en la
que es podrà tornar a organitzar una fira d’aquestes
característiques, la Cooperativa de Godall s’ha decantat
per donar a conèixer els seus
olis i la seva nova botiga
online a través d’un esdeveniment virtual en directe a
través d’Instagram Live.
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MONTSIÀ
PLA COMARCAL
DE POLÍTIQUES
DE DONES DEL
MONTSIÀ

‘A PROPOSTA SOCIALISTA’

A mitjans de gener, des de
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i
LGBTI del Consell Comarcal del
Montsià es va posar en marxar
una enquesta en el marc del
disseny del III Pla Comarcal de
Polítiques de Dones del Montsià (2020-2024). L’enquesta es
va publicar a les xarxes socials.
Han contestat l’enquesta un
total de 1086 dones. Pel que
fa al perfil demogràfic de
les dones que han contestat
l’enquesta, un 98,5% s’identi-

fiquen amb el gènere dona, un
11% formen part del col·lectiu
LGBTI+. Un 38,6% tenen entre
36-50 anys. Només un 3,8%
de les enquestades té diversitat funcional i la nacionalitat de
les enquestades és l’espanyola
en un 96,4%, l’altre 3,6%
el sumen les nacionalitats
romanesa i marroquina. De
les enquestades un 82,6% es
mouen entre l’església catòlica
(44,2%) i l’agnosticisme o
ateisme (38,4%). Més de la
meitat de les enquestades
estan ocupades, en concret
un 72,5% i quasi la meitat
viuen a Amposta o la Ràpita.
La responsable de l’Àrea de
Joventut, Polítiques d’Igualtat
i LGBTI del Consell Comarcal
del Montsià, Sònia Tomàs,
ha destacat “la gran tasca
realitzada per les persones
tècniques encarregades de la
redacció del III Pla Comarcal de
Polítiques de Dones”. També
ha mostrat la seva “satisfacció
per l’elevada participació que
ha tingut l’enquesta”.

ROQUETES

BAIX EBRE

ANUL.LACIÓ TAXA
TERRASSES
			
Mitjançant sessió plenària,
l’Ajuntament de Roquetes
ha aprovat per unanimitat,
la suspensió de l’aplicació de
la taxa d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires al
sector de restauració des del
moment de la seva aprovació
definitiva i fins al final de
2020.
D’altra banda, els Serveis
Municipals de Roquetes
avaluaven ahir l’episodi de
pluja de dimecres i començaven a restablir el pas a tots els
camins afectats.

LITTERARUM
TANCA AMB
MÉS DE 2.000
ESPECTADORS
DIGITALS
La 13a edició de Litterarum
ha abaixa’t aquest diumenge

terres de l’ebre

AJUTS AL
LLOGUER
D’HABITATGE
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha iniciat la tramitació
dels ajuts per al pagament
del lloguer d’habitatge. La
prestació es pot sol·licitar
fins al 3 de juliol a l’Oficina
Comarcal d’Habitatge, atesa
la pandèmia del coronavirus
es prioritza la presentació de
sol·licituds per via telemàtica,
però també es pot aportar la
documentació presencialment
al Consell. En el cas que sigui
necessari assessorament per
part de la tècnica d’Habitatge,
cal demanar cita prèvia.

S’APROVA LA LLEI DE PROTECCIÓ DE
LES OLIVERES MONUMENTALS

MÉS
NOTÍCIES
ARNES
La Societat de Caçadors comunica que avui divendres dia 5 a
les 20h a la Sala d’Entitats del
Casal Municipal es tramitaran
les llicències de caça corresponents a la temporada 20202021. “Es prega la màxima
assistència”.

El diputat i responsable de polítiques mediambientals del PSCUnits, Jordi Terrades, ha celebrat l’aprovació de la Proposició
de Llei de protecció d’Oliveres
Monumentals presentada pel
grup socialista i que suposarà
“la protecció d’aquest patrimoni natural, social i cultural, que
ja havia estat reconegut i catalogat per l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) com a
Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM)”.
Terrades ha recordat que la

CAMARLES

concentració més gran d’oliveres mil·lenàries del món, a prop
de 6.000, es troba al territori Sénia, de les que unes 2.500 estan
als 9 pobles catalans d’aquest
territori, a cavall de Catalunya
i el país Valencià, 1.495 a Ulldecona, i que “aquesta riquesa
paisatgística, però també arquitectònica, constitueix un patrimoni ambiental, agrari, cultural,
social, històric i econòmic que
és també patrimoni del conjunt
del país, i per tant d’evident interès públic la seva protecció i
conservació”.

ASCÓ

ENQUESTA CASAL
D’ESTIU

XARXA DE FIBRA
ÒPTICA

La Regidoria de Joventut recorda que fins avui 5 de juny,
a la pàgina web de l’Ajuntament o per la pàgina oficial de
facebook es pot fer l’enquesta, per saber si les famílies del
municipi estan interessades
o no en el servei del casal
d’estiu. “És molt important
saber la vostra opinió”. D’altra
banda, l’Ajuntament també ha
informat que des de dimecres
i fins avui divendres s’efectua
un tractament herbicida contra les males herbes en zones
verdes dels nuclis urbans de
Camarles i els Lligallos.

Les operadores de la xarxa de
fibra òptica a Ascó han pogut
realitzar totes les gestions
per tenir els primers usuaris
connectats a la xarxa. Així,
un cop recepcionades les primeres ONTs (routers), s’han
pogut fer les primeres proves
amb usuaris reals, obtenint
resultats satisfactoris. L’equip
de govern s’ha mostrat satisfet “de veure com l’inici del
desplegament es va desenvolupant correctament, , i que
el nostre poble pugui gaudir
ja de l’alta velocitat amb la
xarxa”.

BENIFALLET
L’Ajuntament comunica que
a partir d’aquesta setmana,
de l’1 de juny, la deixalleria de
la rotonda sud tornarà a obrir
amb al seu horari habitual,
dilluns, dimecres i divendres de
17:00h a 18:00h.

PAGAMENT
D’IMPOSTOS
De conformitat amb el Decret
2020/1325 del President de
BASE-Gestió d’ingressos,
publicat al BOPT de data 30
d’abril, s’estableixen uns nous
períodes de voluntària.
* IMPOST DE VEHICLES
TRACCIÓ MECÀNICA . Del
27/03 fins al 31/07. * IMPOST
BÉNS IMMOBLES URBANA
i RÚSTICA. Del 30/04 fins al
31/08/2020. Els rebuts domiciliats es carregaran al compte
que el ciutadà tingui establert,
com és habitual, 15 dies abans
de finalitzar EL NOU PERÍODE
DE VOLUNTÀRIA.

L’AMPOLLA
A partir del dilluns dia 1 de juny
i fins al 15 de setembre estarà
obert el control horari de la
zona blava. Per la qual cosa ja
es pot passar per l’Ajuntament
per adquirir l’adhesiu per
estacionar-hi.

GANDESA
la persiana després de quatre
dies de certamen literari durant els quals ha tingut més de
2.000 espectadors digitals. Enguany, la fira ha organitzat 21
actes en directe i s’ha reinventat per adaptar-se a la situació
provocada per la pandèmia del
coronavirus. La Fira del Llibre
Ebrenc ha venut 500 exemplars

a través d’internet i les llibreries físiques. Els organitzadors
han qualificat “d’extraordinàries” aquestes xifres i han assegurat que és “l’edició més valenta que han fet mai”. A més,
apunten que la digitalització
del certamen ja quedarà “lligada” a les activitats de l’any que
ve, ja que, diuen, els ha obert

moltes “possibilitats”. L’edició
d’enguany s’ha dedicat al poeta Josep Carner i a l’escriptor Joan Perucho, dels quals
se n’ha commemorat el cinquantè aniversari de la mort i
el centenari del naixement. La
Fira 2020 ha acollit una vintena de novetats d’autors del
territori ebrenc.

Subvencions per al pagament
del lloguer, adreçat a persones
que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual
i que, a l’any natural de la
convocatòria, tinguin 65 anys
o més. Informació al telèfon
977 42 00 18.

esports
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FC ASCÓ
Marcel no seguirà i
fitxa pel Valls
M

AIXÍ SERAN LES
LLIGUES

MOLTS D’ÀNIMS
ARNES

En els articles que vaig fer en
l’edició digital de Més Ebre,
durant el confinament, vaig
dir que no hi hauria futbol
fins al mes d’octubre. I així
serà i no s’estranyin que sigui
a finals d’octubre. La primera
catalana grup 2 tindrà dos
subgrups i Catllar, Ascó,
Gandesa i Rapitenca estaran
juntament amb altres sis
equips. Per tant, subgrups de
10. A la segona catalana a la
província també hi haurà dos
grups de 10, un dels grups
totalment ebrenc. Hi haurà
després un play off amb els
equips de Tarragona i el dubte
està en si seran de vuit equips
o sis, el mateix s’aplicarà per
als descensos amb la resta
d’equips. La tercera catalana
serà d’un grup de 18 i potser
es jugui alguna jornada entre
setmana (en dia festiu). No
volíem tenir una lliga ebrenca
doncs ja la tenim, per primera
vegada a la segona catalana.
La pandèmia ens ha posat a
tots en el lloc, fins al futbol. A
l’octubre potser l’aforament
serà d’un 30 de la capacitat,
un altre problema més. En
unes setmanes sortirem de
més dubtes. Jo ho hagués fet
d’una altra manera: eliminar
la 4a catalana i fer una lliga de
2a catalana només ebrenca de
18 equips, els 8 de la passada campanya, més 10 de la
tercera de la nostra zona. I els
de Quarta ajuntar-los amb el
que quedessin de Tercera.

L’Arnes anunciava ahir a la
nit que no podrà fer equip
la temporada vinent. Una
població que no arriba als 500
habitants estava efectuant un
gran esforç per competir a la
Tercera catalana. La pandèmia, i les seues conseqüències, obligarà a destinar pressupost municipal que anava
al futbol a altres qüestions
socials més necessàries. És
així. Sé que hi ha molta gent
trista. Un poble il.lusionat
amb el futbol ha de renunciar
a un treball de 14 anys. Si
la lliga ha de durar més de
30 jornades, el club no pot
abarcar-la. I no vol enganyar
a ningú. Més d’un club tindrà
dificultats. És el que es deriva
de la crisi econòmica originada pel covid-19.
D’altra banda, les resolucions
de la Federació pel tema de
les competicions també ha
creat desacord, principalment en el futbol base, en
no haver-hi ascensos més
que d’equips puntuals en
categoria juvenil, per cobrir
espais que quedaven lliures.
L’enrenou existeix i s’ha creat
una Plataforma Units pels Ascensos. La setmana passada
vaig rebre un missatge que
em deia que havia de ser més
contundent amb l’afer. Entenc
la posició d’afectats i els que
havien fet plans de pujar i no
poden. Però jo no decidiré res
des d’aquí. Tot i que asseguro
que en seguirem parlant.

arcel Meseguer, crac de
l’Ascó, deixa l’equip.
Aquesta setmana s’acomiadava
al seu Facebook: “s’acaba una
etapa, deixo de ser jugador de
l’Ascó. Segurament no ha sigut
una de les millors experiències però igualment m’emporto
la motxilla plena de moments
de tots colors. Del millor que
m’emporto ha estat compartir vestuari amb el meu germà.
Segueixo amb moltes ganes de
gaudir del futbol”. El jugador flixanco fitxa amb la UE Valls, que
aquesta temporada jugarà a la
Tercera divisió. Òscar Torre també marxa a l’equip vallenc.
D’altra banda, l’Ascó té previst

BREUS
XAVI SUBIRATS
ENTRENARÀ
L’AMETLLA B
El filial de la Cala agafa
força. Hi ha molta il.lusió
per agrupar jugadors locals
i, d’aquesta forma, poder
donar continuitat als juvenils
que acaben. S’ha parlat amb
el tècnic Xavi Subirats, que
va pujar a l’Ebre Escola a
Tercera. Si tot es confirma,
Xavi serà el mister del filial
calero a Quarta.

incorporar al jugador Xavi Jaime,
que estava al Perelló la lliga passada.
Han fixat Jani (Olimpic), Aniceto
(Riudoms), Ivan Martínez (Cambrils) i Pol Benito (Tortosa).

PER AMADEO COMES
Condol a l’Ametlla
E

l cap de setmana passat
ens va deixar Amadeo
Comes, als 90 anys.
Un dels grans referents del futbol de la Cala. Va ser jugador de
la Unió Deportiva Ametlla des de
1950 fins al 1962, quan es jugava al camp de Miramar, a la categoria de Primera Regional. Va
ser el clàssic davanter golejador.
També va defensar els colors de
la UE Rapitenca.
Va estar molt vinculat al futbol
local, va ser directiu de la SCER
i també entrenador del juvenil i
primer equip. A la Cala ha deixat
emprenta pel seu carisma. Va ser
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un mestre futbolístic per molts.
Família de tradició futbolística. El
seu fill Amadeo també fou futbolista, jugant amb la Cala, Amposta, Remolins, Rapitenca i Perelló.

CF GANDESA

JOEL FORNÉ
TORNA A JUGAR
El veterà jugador d’Alfara,
després d’unes temporades inactiu, tornarà a jugar
a futbol i ho farà amb el
Roquetenc, equip al que ja va
pertànyer.

SERGI CASTAÑO,
AL S. BÀRBARA
Sergi Castaño (Rapitenca B)
s’incorpora al Santa Bàrbara.
El jugador va tenir una lesió
que el va obligar a passar pel
quiròfan. Ja està recuperat.
S’uneix als caveros que jugaran a S. Bàrbara (vegeu plana
20). D’altra banda, Amador,
davanter del Santa, torna a
l’Ulldecona.

NOU COS TÈCNIC
DE L’AMPOSTA
JUVENIL

La directiva confia en què una àmplia majoria de la plantilla, que
finalment ha assolit l’ascens, continui. Jugadors com José Ramon o

Oliver Serrano amb Manel
Losada entrenaran el juvenil
A de l’Amposta.

Cuenca està previst que renovin. El nou mister, Javi Garcia, ja
treballa per tancar la plantilla del debut històric a Primera catalana.
Amb la Rapitenca, 3a divisió. Amadeo és el segon ajupit per l’esquerra.

18
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UE RAPITENCA

CF AMPOSTA

Ferran Roig i Josep De la Torre no
continuen a l’equip mariner

Incorporació del
jesusenc Sergi Escoda
que la temporada
passada estava a
l’Aldeana

E

l jugador cavero de la
Rapitenca, Ferran Roig, no
segueix a la Rapitenca.
D’entrada, Ferran, va decidir renovar amb el club rapitenc. No
obstant, una vegada es va saber
oficialment que l’equip pujava a
Primera catalana, els plantejaments del jugador van canviar.
Ferran deia “vaig renovar pensant que estaríem a segona catalana. Però, tal com tinc la vida
ara, amb un xiquet petit, la meua
situació personal no és compatible amb tot el que comporta
competir a Primera, perquè suposa molta més exigència i sobretot desplaçaments llargs en
caps de setmana. M’agradaria
destacar el tracte que he rebut
de la Rapitenca, ha sigut sempre
de 10. Han entès la meua situació”. El jugador, durant les jornades disputades en la passada
lliga, va ser dels més destacats
de la Rapitenca.

En la mateixa situació que Ferran
s’ha trobat De la Torre: “pujar a
Primera catalana comporta més
exigència. Per temes laborals i
també per responsabilitats de
caire personal, fins ara, ja havia

cia, una oferta de Tercera divisió. Amb l’ascens, ha decidit no
esperar i renovar. Rafa Llop, en
canvi, sí que continua a l’espera
de l’agència. També han renovat,
Barri, Peke, Eric, Àlex, Valcárcel i

FITXATGES

Els porters Jose (Catllar)
i Dan (Nàstic juvenil) i
Lleixà (la Sénia)
tingut dificultats per poder disputar els partits. En una categoria més, les dificultats incrementaran. I ho he plantejat al club i
han entès la meua posició. Estic
molt agraït a la Rapitenca per la
confiança i pel tracte”. D’altra
banda, de la Rapitenca, dir que
Andi Alarcón ha renovat. Estava
esperant, a través d’una agèn-

El porter Dan torna a la Rapitenca.

Mata. Àlex López puja al primer
equip del filial. Finalment, informar que el porter Jose Ruiz
(Catllar) torna a la Rapitenca. I
que Marc Lleixà (la Sénia), Pachu (Ascó) i Ramon (Ampolla) han
fitxat. També tornar el jove porter Dan Reverté (Nàstic juvenil).

E

CD TORTOSA
L’ampollero Arnau Bertomeu fitxa i
Ferran pot estar a prop
F

erran Roig, una vegada es
va saber que no continuava
a la Rapitenca, ha tingut una
bon nombre de propostes,
Perelló, Ampolla, Amposta...
La destinació de Ferran potser
Tortosa, club del qui ja va tenir
una trucada fa unes setmanes.
Ferran tornaria a coincidir amb
Ivan Gasparín. D’altra banda, el
club de la capital del Baix Ebre,
que la lliga vinent jugarà a Segona catalana, ha tingut la baixa (a
més de les confirmades la setmana passada) d’Iker Cid, que
ha fitxat amb les Borges Blanques de Primera. Quant a fitxatges, el Tortosa ha incorporat a
Arnau Bertomeu, que havia estat
a l’Amposta i la temporada passada, al Camarles. És una nova
incorporació que cal afegir a les
ja existents. Sergi Gasparin (La
Sénia), que havia estat en l’òrbita
de l’entitat roigiblanca, ha reno-

De la Torre, en una acció de joc, quan jugava amb la Rapitenca.

vat amb el club senienc.
Tal com vam informar divendres
passat, els germans Benito i Uri
no seguiran amb el Tortosa. En
els darrers dies havien estat en

farà la pretemporada al Tortosa.
El porter Josué, recuperat de
la lesió de la primera jornada
de la lliga passada, seguirà. En
algun moment determinat, va

IKER CID

El jugador del Perelló
no segueix al Tortosa.
Ha fitxat amb les
Borges Blanques
Ferran Roig.

tractes amb l’Aldeana però la
possibilitat del fitxatge s’allunya.
Sí que continuarà al Tortosa el
lateral Cristian. També Manolo
Puig mentre que Dani Bel i Sergi
Bel faran la pretemporada i, segons aquesta, es podrien quedar. Així mateix, el jove de l’Ampolla, Cotaina (Vilaseca juvenil)

poder plantejar-se a la Ràpita la
seua tornada, però la Rapitenca
ha incorporat a Jose (Catllar).
Per acabar, el Tortosa busca un
central i un davanter per tancar
plantilla. Hi ha rumors que interessa Brayan, però el jugador
està pendent del Benicarló.

l CF Amposta ha fitxat
aquesta setmana al
centrecampista jesusenc Sergi
Escoda, que del Catalònia
va anar al Tortosa i d’aquest,
durant la lliga passada, a
l’Aldeana.
En principi, semblava que el jugador continuaria a l’Aldeana
però aquest cap de setmana va
rebre la proposta de l’Amposta i
va acceptar-la. Per tant, Escoda
s’afegeix a la incorporació, també produïda aquest cap de setmana. De Josep de la Torre que,
com s’explica a la notícia adjunta, no seguirà a la Rapitenca.
A més d’aquestes incorporacions cal informar també de la de
Felipe, que torna després d’haver estat a l’Ulldecona. Christo,
que també torna al club, després
d’haver estat al seu país. Nacho
Nuez, davanter rapitenc que la
lliga passada va jugar amb el CD
Tortosa. I Marcel Espanya, que
també torna després del seu pas
per la Cava i la Rapitenca.
La majoria d’aquestes incorporacions ja foren publicades la setmana passada a Més Ebre.
D’altra banda, el club de futbol
Amposta ha anunciat les següents renovacions: Raul Istoc,
David Solanellas, el porter Manel Vizcarro, Jordi Tomàs, Marc
Canos (que puja del filial), Marc
Lopez, Ferreres, Joel Fernandez,

Víctor Calsina i Isaac Casanova.
Així mateix, l’Amposta ha comunicat que ha arribat a un acord de
renovació per a la propera temporada amb el segon entrenador
Mario Javaloyes i amb Felipe Fumadó entrenador de porters.
Entre les baixes, estan ja confir-

DE LA TORRE

L’exjugador de la
Rapitenca també
s’incorpora a l’equip
que entrenarà Albert
Bel
mades les de Carles Kader (Tortosa) i Marc Perelló i Gito, que
van a l’Ampolla. Perelló també
deixa de ser el mister del juvenil
A. Entre els jugadors que interessa està Ferran, que estava a la
Rapitenca. Però, tot i no haver-se
confirmat, sembla més a prop
del CD Tortosa.
Finalment, tal com vam dir la setmana passada el club ha arribat a
un acord amb la Junta del filial i
a partir de la propera temporada,
l’Amposta B serà totalment filial
del CF Amposta que assumirà
totes les despeses de gestió de
l’equip i quedarà integrat a l’estructura del club.
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UE ALDEANA

Jack Cid passarà
Incorporacions de Joan Sabaté
(Tortosa) i Pau Castro (S. Bàrbara) aviat pel quiròfan

E

l CE Perelló ja ha fet oficials
les renovacions i també els
fitxatges que es perfilen.
Entre les renovacions, seguiran:
Vicent, Eric Brull, David Flox,
Marc Martí, Didac Subirats, Damià, Xavi Anell, Edgar Samper,
Juanjo Rovira, Gustavo, Jonat-

Jack, el dia de la seua presentació , durant la lliga passada.

han, Denis, i Munta. Les darreres incorporacions són Joan
Sabaté (Tortosa) i Pau Castro (S
Bàrbara). Estan avançades les
negociacions amb dos jugadors
que apuntalaran ofensivament
la plantilla. Edgar Samper, que
tenia proposta de la Rapitenca,

continua al conjunt que seguirà
entrenant Teixidó. No continuarà Xavi Jaime que pot anar a
l’Ascó. Interessava Ferran però el
més probable és que vagi a Tortosa. Josep Boyer seguirà com a
segon de Teixidó i Molinos entrenarà el juvenil i l’infantil.

CF CAMARLES
El porter Selu (Batea) i Moha
(Pobla B), nous fitxatges
E

l porter Selu que durant
la temporada passada va
jugar a Batea, on va arribar
del Tortosa, s’ha compromès
amb el Camarles per jugar
amb l’equip blauigrana la
temporada propera.
Així mateix, com a novetat en el
capitol d’incorporacions, el Camarles ha fitxat també a Moha,
jugador que prové del Cambrils
Unió.
Moha va estar amb el nou tècnic camarlenc, Alberto López, al
Gandesa fa dues campanyes En
la passada va jugar a la Pobla B.
Pel que fa a les baixes, de moment, estan confirmades: Raül,
Carlos Cabrera, Arnau, Abraham, Leo i Aitor.
Raül Teixidó ha decidit penjar
les botes després d’una temporada en la que ha patit molt per
la lesió que li va impedir jugar
en molts dels partits.

L

a UE Aldeana treballa per la
nova lliga a Segona.
S’han concretat les primeres
renovacions: Villa, Lucero, Eloi,
Thomas i Sergi Auré continuen,
com també ho fa Jack Cid que,
tot i tenir diverses propostes,
seguirà al club aldeà. Jack, lesionat en el darrer partit disputat,
a Jesús, passarà pel quiròfan en
els propers dies per ser operat
del menisc. Oriol Prat (Olímpic)
és un fitxatge confirmat. La baixa inesperada i de darrera hora
ha estat la de Sergi Escoda, amb

qui es comptava però que ha
acceptat la proposta de l’Amposta. S’havia estat en contacte
amb Uri i els germans Pol i Marc
Benito (Tortosa) però, per qüestions laborals, les negociacions
no han pogut tancar-se. L’Aldeana segueix fent gestions per a
reforçar-se.
L’equip va assolir l’ascens i va
poder dedicar-li al seu fidel seguidor, José Arques ‘Perico’, que
ens va deixar fa dos mesos, als
95 anys sent, fins al darrer instant, un apassionat del seu equip.

NOVETAT
Cristian Regolf va a
l’Ulldecona
L

a setmana passada vam
informar que Cristian
Regolf, davanter que estava
a la Rapitenca B, havia fitxat
amb el R-Bítem.
Però el mateix dia, l’Ulldecona
va fer oficial la incorporació del
jugador. Regolf explicava que
“fitxo finalment per l’Ulldecona
perquè em queda més a prop de
casa, i el desplaçament es més
curt, ja que acabo de treballar a
les 20.30 h i no aniré tant just
de temps per la carretera. O sigui que simplement ha estat per
motius laborals, ja que per proximitat em va molt millor”.
Pel que fa a la UE R Bítem, co-

mentar que Moha, que tenia
una proposta d’un altre club,
renova i, per tant, s’afegeix a les
renovacions que vam informar
la setmana passada.
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COMUNICAT AL SOCI

QUARTA CATALANA

L’Arnes no podrà competir: no
hi haurà futbol al municipi

La UD Jesús i Maria
estudia fer filial

E

L

l CE Arnes estava fent una
molt bona temporada, a
la Tercera catalana, fins la
jornada 23.
L’aturada obligada per la pandèmia va frenar la progressió d’un
equip que estava distanciat del
descens, el seu objectiu, i que ja
mirava en acabar la lliga en una
situació còmoda a la taula.
No obstant, els esdeveniments
que s’han produït els darrers
mesos, amb la crisi, i les seues
conseqüències han afectat al
club més modest de la categoria, amb una població que no
supera els 500 habitants.
Ahir dijous, el club arnerol va fer
una assemblea informativa per
exposar al soci la situació. Es
va efectuar un comunicat en el
que es deia que “és un dia trist,
després de 14 anys i 13 temporades, el club deixarà de competir.
Recordem l’estiu del 2007, quan
una vintena de joves del poble

acompanyats per un grup nombrós de persones d’Arnes, es van
reunir al Casal del poble per començar aquesta aventura, amb
una cosa que semblava gairebé
utòpica, fer un equip de futbol
en un poble de menys de 500
habitants. Avui posem fi a aquest
somni...Hi ha diversos motius
que ens han fet prendre aquesta
difícil i trista decisió: la situació
actual de la pandèmia del Covid19 amb la reducció pressupostaria que això suposaria per
al club; la falta de jugadors locals
i de la zona; les baixes de molts
dels jugadors carismàtics que
haguéssim sofert aquesta temporada i la indecisió de la FCF en
aclarir la situació per la propera temporada en quan a partits
que s’haurà de disputar. Deixem
enrere algun trist record, però
sobretot molts de bons. Recordem amb orgull dos ascensos
de categoria a la Tercera Catala-

na i també dos lligues guanyades
amb el femení; però sobretot
volem donar les gràcies als més
de 150 jugadors i jugadores, més
de 10 entrenadors, 2 presidents i
més 30 directius que han passat

pel nostre club durant tot aquest
temps. I a tota l’afició que ens
ha donat suport”. Una vegada es
confirma la renúncia de l’Arnes,
caldrà esperar per saber si puja
un tercer equip de Quarta o si
el grup de Tercera queda en 17
equips.

TERCERA CATALANA

a UD Jesús i Maria ja
fa setmanes que està
treballant per poder tornar a
fer un filial.
La junta directiva ho està estudiant i la intenció seria poder ferlo. Falta acabar de parlar-ho amb
jugadors que acaben del juvenil
i amb d’altres de generacions
anteriors que podrien tornar. “I
si la resposta és l’esperada, farem equip a Quarta catalana”.
D’aquesta forma, hi ha 3 clubs
que estan gestionant poder fer
filials per competir a Quarta, és
el cas del Jesús i Maria, l’Ametlla
i la Cava, aquest darrer ja el tenia,
però hi havia dubtes de que pugués continuar. I la idea es fer-lo.
El Tortosa va dir al seu dia que en
tindria, però el fet que ha pujat
el juvenil a Preferent ha canviat
els plans ja que es preveia que
jugadors del juvenil puguessin
alternar amb el filial de Quarta,
però ara, en pujar de categoria,
aquesta opció ja no es podrà
produir com es pensava.
Estaria força bé que tots aquests
equips que ara ho anuncien acabessin fent filials per incrementar

el nombre de participants i així
els clubs de la categoria es veiessin protegits per tenir un campionat competitiu. La preocupació
sorgeix una vegada dos equips,
Gandesa B i Pinell, pugen de categoria i, per la decisió presa al
seu dia per l’aturada, enguany
no hi ha descensos de Tercera.
No sé sap encara si, amb la situació de l’Arnes, un tercer equip
de Quarta pujaria. O si el grup
de Tercera queda en 17 i no hi
hauria cap ascens més de Quarta. En qualsevol cas clubs de la
categoria estan preocupats per
si queda una competició minsa
d’equips. La inscripció d’aquests
filials donaria més consistència a
la competició.

Esvaïts els dubtes al Club de Futbol ALS 41 ANYS
Godall: l’equip seguirà a Tercera
Raül Jiménez es
planteja tornar a jugar
U

M

és Ebre va informar
divendres passat que la
junta del CF Godall estava en
converses amb l’Ajuntament
per tal de confirmar la
continuitat de l’equip.
El mateix divendres a la tarde,
fonts de la directiva informaven

que “l’Ajuntament accepta les
condicions i ja podem dir oficialment que hi haurà futbol. Aviat
començarem a gestionar l’arribada d’un entrenador i treballarem per planificar la temporada
amb els jugadors que vulguen
continuar i els que puguin ve-

nir”.
El club ha agraït la dedicació
i la professionalitat del tècnic
Robert Avinyó que ha estat a
l’entitat en aquesta lliga passada i part de l’anterior. Robert no
continuarà tal com va anunciar
setmanes enrera.

n porter referent al
territori les darreres
décades, Raül Jiménez, es
planteja tornar a la porteria.
El rapitenc, amb il.lusió, està estudiant la possibilitat: “la veritat
és que em trobo bé físicament
i tinc ganes. Les dues darreres
temporades no he jugat, tot i
tenir possibilitats. Però ara em
veig amb molta força. A més,
m’han plantejat un projecte que
engresca i que em fa gràcia a nivell personal perquè hi ha gent
que coneixo, amb nois als que
donava consells quan començaven”. El porter ha rebut diverses propostes però n’hi ha una
que és la més ferma. Es confirmarà en els propers dies. Raül
aclareix que “si em comprome-

to és al 100 per 100, conscient
de que estic per poder complir.
Cas contrari, no fitxaria. D’altra
banda, tinc els meus fills que em
volen veure jugar i aquest és un
altre al.licient per poder tornar”.
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FITXATGES DEL FUTBOL EBRENC (FINS 4-6-20)

PROCEDÈNCIA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
TORTOSA
ULLDECONA
RAPITENCA
RAPITENCA
REP. DOMINICANA
JUVENIL
CAMBRILS
RIUDOMS
TORTOSA
PERELLÓ
PERELLÓ
CATLLAR
JUVENIL
TORTOSA
LA CAVA
ULLDECONA
VILASECA JUV
RAPITENCA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
SANTA BÀRBARA
REGIONAL CANÀRIA
S BÀRBARA
GODALL
ULLDECONA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
EBRE ESCOLA B
EBRE ESCOLA
REUS J
INACTIU
JUVENIL
JESÚS I MARIA
ULLDECONA
RAPITENCA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
RAPITENCA JUV
S BÀRBARA
TORTOSA
POBLA MAFUMET
AMPOLLA
LA SÉNIA
NÀSTIC JUVENIL
ASCÓ
S. BÀRBARA
AMPOSTA B
AMPOLLA
ARNES
ARNES
ARNES
R-BÍTEM
INACTIU
AMPOSTA JUV
AMPOSTA JUV
EBRE ESCOLA
RAPITENCA B
ULLDECONA
AMPOLLA
AMPOLLA
RAPITENCA B
RAPITENCA B
INACTIU
RAPITENCA
AMPOSTA
AMPOSTA
ULLDECONA
RODA BARÀ
CAMARLES
VILASECA JUV
VINARÒS
GODALL
GODALL
GODALL
RAPITENCA B
AMPOSTA JUV
GODALL
VINARÒS
VINARÒS
S BÀRBARA
FLIX
BATEA

JUGADOR

NOU EQUIP

ORIOL FIBLA
ANDREU SANCHO
PAU SUBIRATS
MIQUEL MATAMOROS
NACHO NUEZ
FELIPE GUACHAPA
DE LA TORRE
MARCEL ESPANYA
CHRISTO
MARC CANOS
IVAN MARTINEZ
ANICETO OKEENVE
POL BENITO
XAVI JAIME
LLUÍS VILA
ALEIX CÉSPEDES
ANDREU GÓMEZ
AARON GAVELA
BRIAN BERTOMEU
IVAN PÁEZ
ROGER ROYO
FERRAN BUERA
RAMON LUZ
RAMON PLANAS
MARC HOSTAU
IVAN CANALDA
ALEIX BAYERRI
ÒSCAR ANGUERA
CRISTIAN ARASA
DANI INIESTA
XAVI PASTOR
ÀLEX ESTORACH
ION OSLABANU
RAFA AGUILERA
DAVID ALCALÀ
RONAL
MARIUS MIHAI
ADRIÀ POY
JOSEP MARIA PELLISA
ARNAU VALLDEPEREZ
GERARD PUJOL
SERGIO
JOAN CARLES PONS
IVAN GONZALEZ
ÀNGEL HERNÀNDEZ
LUIS CAPITAN
POL SABATER
JOSE HERNANDEZ
ENRIC QUEROL
PAU CASTRO
JOAN SABATÉ
JOSÉ LUIS RUIZ
RAMON LLADO
MARC LLEIXA
DAN REVERTÉ
PACHU
JUANJO CENTELLES
ALEIX CABALLE
ERIC TORRES
ALBERT GORDO
JOHN
MIQUEL PIÑOL
GERARD ESTORACH
VALLS
ETHAN
ERIK MURIA
LLUIS
DIDAC RIUS
MARC TENA
ROGER SOLÀ
ROGER SANTAELLA
SERGI CASTAÑO
GUILLEM CASANOVA
XIMO MARTI
IVAN GASPARIN
ROGER ESCRIBA
CARLES KÀDER
MARC FABREGAT
SERGI GALERA
ARNAU BERTOMEU
COTAINA
LLUC GARCIA
JOAN CANALDA
GUILLEM CANA
ALEX PASALAMAR
CRISTIAN REGOLF
PAU PEREZ
FERRAN DOMENECH
FERRAN RODRIGUEZ
CHRISTIAN GIL
AMADO CLOTET
LUIS GARCIA
SELU

ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
EBRE ESCOLA
GANDESA B
GANDESA B
GANDESA B
GANDESA B
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
CATALÒNIA
J MARIA
J MARIA
J MARIA
J MARIA
CATALÒNIA B
CATALÒNIA B
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
PERELLÓ
PERELLO
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
R-BÍTEM
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
S.BÀRBARA
S.BARBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
S.BÀRBARA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
JESÚS I MARIA
CAMARLES

JOAQUIN CELMA

AIXÍ ESTÀ EL MERCAT EBRENC. 100 FITXATGES
TOP SECRET
· Decisió costosa: Gerard
Infante ‘Geri’ deixa el Jesús i
Maria amb llàgrimes als ulls;
ha fitxat pel Catllar perquè
té molta amistat amb el nou
president.
· Quin equipàs està fent el
Santa Barbara, porta 10 altes
i falten fitxatges estrella.
· Bona notícia: la propera
temporada a la 4a catalana
poden haver-hi nous equips
si es confirmen els filials del
Jesús i Maria i L’Ametla. El
Tortosa tenia previst fer-ne
però al pujar el juvenil a Preferent, ha decidit no fer-lo.
· El Tortosa, al pas que va,
gairebé fitxarà un Onze.
Porta 7 fitxatges i tres a
l’agenda.
· El Tortosa, per tancar la

seua plantila, ha estat dels
equips que més ha Matinat.
Tot el contrari que la Rapitenca, aquest cop guanya la
direcció esportiva roigiblanca.
· Es retira el gran porter Fran
Reolid i amb l’espineta de no
haver jugat al primer equip de
La Sénia, el seu poble. Ha estat 16 anys competint.
· Ximo Marti torna al futbol
com a directiu i com a jugador a Santa Bàrbara.
· No para de canviar d’equips
Nacho Nuez: Rapitenca, Ulldecona, Tortosa i ara l’Amposta.
· Aquestes darreres setmanes,
el secretari tècnic del Catalònia, Marcos, ha dormit poques
hores. El Cata ha estat el primer equip ebrenc en tancar la

plantilla.
· Gran Pallarés. Va pujar al
Morell de 2a catalana a 3a
divisió en dues temporades
i ho ha tornat a fer al Valls,
de 2a catalana a Tercera divisió en dos campanyes.Gran
mister
· Jugadors amb moltes núvies Deco (Ulldecona), Calafat (Ametlla), Miguel Reverté
(Ulldecona) i Iniesta (Roquetenc).
· Iker Cid torna a canviar
d’equip. En any i mig Perelló,
el Silva de tercera divisió a
Galícia, Tortosa i ara ha fitxat
pel Borges Blanques, equip
que jugarà a Primera catalana i que està entrenat pel
mister d’Iker al Nàstic de divisió d’Honor juvenil.

ENTRENADORS

EQUIP

2020/21

2019/20

ASCÓ

GERMAN INGLES

JORDI FONT

GANDESA

JAVI GARCIA

GUILLERMO CAMARERO

RAPITENCA

RAMON SANCHO

RAMON SANCHO

ALDEANA

BARTOLO

BARTOLO

AMPOLLA

GERARD CAPERA

ENRIC ALAIXENDRI

AMPOSTA

ALBERT BEL

XAVI CID

CAMARLES

ALBERTO LOPEZ

KIKI

LA SÉNIA

JUANJO SERRANO

JUANJO SERRANO

MÓRA LA NOVA

AMBRÓS SEGURA

NANDO GARCIA

PERELLÓ

TONI TEIXIDÓ

TONI TEIXIDÓ

TORTOSA

GUILLERMO CAMARERO

GERMAN INGLÉS

ULLDECONA

ANDREU FIBLA

ALBERT BEL

AMETLLA

IVAN ROMEU

IVAN ROMEU

AMPOSTA B

TONI SÁNCHEZ

TONI SÁNCHEZ

ARNES

ROGER BLANC

ROGER BLANC

BATEA

JOSE LOPEZ

JOSÉ LÓPEZ
JOSÉ RAMON LÓPEZ

CORBERA
EBRE ESCOLA

PERE BALART

XAVI SUBIRATS

FLIX

ALBERT LIZASO

MANEL LANDA

GANDESA B

JOEL MARTORELL

JOEL MARTORELL
ROBERT AVINYÓ

GODALL
JESÚS I MARIA

DAVID GARCIA

DAVID GARCIA

JESÚS CATALÒNIA

CHEMA ESTEBAN

CHEMA ESTEBAN

LA CAVA

CARLOS GILABERT

CARLOS GILABERT

OLIMPIC

JORDI ROCA

JORDI ROCA

PINELL

EDU MAESTRE

EDU MESTRE

RAPITENCA B

CARLOS RODRIGUEZ

MARIO MAZA

REMOLINS-BITEM

JORDI VALLÉS

JORDI VALLES

ROQUETENC

DAVID VILANOVA

ANDREU FIBLA

S BÀRBARA

SUBI

PARRA

S JAUME

ANTON * (si temes personals ho permenten)

ANTON FLORES
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gastronomia

TIMBAL
DE CREMA CATALANA

INGREDIENTS 4 PERSONES
• 1/2 l de llet
• 4 rovells d’ou
• 30 g de Maizena
• 1/2 branca de canyella
• la pell de 1/2 llimona
• 70 g de sucre
• 1 full de gelatina
• 2 clares d’ou muntades

PREPARACIÓ:
Es fa una infusió amb la llet, la
canyella i la pell de llimona. Es
posa un full de gelatina a remull amb aigua freda. A part, es
barregen els rovells, el sucre i la
Maizena. Quan la llet ha bullit, es
cola i s’afegeix a la barreja anterior. S’escalfa tot junt a bany maria fins que la crema espesseixi,
sense deixar de remenar. Es treu
el full de gelatina del remull i
s’afegeix a la crema fins que que-

di fos. Es deixa refredar i abans
que qualli s’incorporaran les
clares muntades. Un cop freda
es fan timbals amb l’ajuda d’un
motlle de pastisseria. S’espolsa
sucre per sobre i es crema amb
la pala de cremar. Bon profit!

serveis
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I M M O B I L I À R I A
EN LLOGUER

/ /

S E R V E I S

/ /
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R E L A X

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

Pis molt tranquil i
confortable amb
pocs veïns.
65M2 (2 habitacions: 1 matrimoni, 1
individual).
Carrer Tivissa de
Móra d’ Ebre

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

Tel.
609 375 465

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

SE ALQUILA
LOCAL EN

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

MASDENVERGE

70 m. especial para
autónomos o
particulares para
guardar muebles,
herramientas
de trabajo, etc...

100€ al mes

Para más información:

TEL. 615 24 66 99

646 106 981

florestajardi@hotmail.es

www.florestajardineria.com

COMPRO

VOLS

tractors, cotxes, 4x4,

ANUNCIAR-TE?
Aquest és el
teu

furgonetes...
i tot tipus de

espai privilegiat
de

maquinària ·

PUBLICITAT

No importa l'any ni

977 279 290

l'estat
Màxima serietat. Pere

comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

tlf: 686 979 513

REZAR A SANTA RITA

Con vela encendida pedir un favor negocio, dos imposibles:
1 Padrenuestro · 9 Avemarías · durante 9 días
Publicarlo pronto
C.B.
àries

21/03 al 20/04

taure

21/04 al 21/05

bessons

cranc

02/05 al 21/06

22/06 al 23/07

lleó

24/07 al 23/08

verge

24/08 al 23/09

Secció patrocinada per:

Mart i Neptú a Casa
XII, et fan atendre
el món interior. La
feina et preocupa
i fas gestions per
millorar el sector. A
l’àrea domèstica es
preveuen trasllats o
redecoració.

Segueixes immers
en qüestions
relatives al passat i
fins i tot t’agradaria
retrobar-te amb algú
que va ser important
a la teva vida. Més
notícies relatives a
l’economia.

Mercuri a Casa II,
inclina a gestions
vers l’economia i a
ser prudent per no
estirar més el braç
que la màniga. Al
sector professional,
demanes explicacions i concreció.

Mercuri al teu signe
inclina al moviment.
Si les coses no es
mouen, faràs que es
moguin. El sector
laboral comença a
tenir activitat, tot
i que potser no al
ritme que vols.

Enfocat en el futur
i en com estructurar-lo. Mercuri per
Casa XII, et porta a
refugiar-te, a cercar
la solitud i a pensar
en aquelles coses
que són pendents
de resoldre.

Amb la parella feu
plans de futur per
iniciar una convivència o tenir fills.
Si esperaves tornar
a treballar, pot donar-se el moment.
Visita a un familiar
d’edat avançada.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Amb el Sol a Casa
VIII, pots rebre
una empenta en
recursos o economia,
que t’ajudi a tirar
endavant un projecte
professional o bé una
nova etapa, en un
sentit més personal.

Poses energia en
lluitar pel futur que
vols, des d’una actitud madura i silenciosa. Els assumptes
domèstics es mouen,
ja sigui un trasllat o
la recerca d’un nou
habitatge.

Et pots sentir més
impacient del que
és habitual. Has
estat un temps molt
contingut i ara tens
molta empenta. Mart
per Casa VII porta
nous contactes,
sobretot masculins.

Detestes el control
i ets un amant de
la llibertat. Si en les
darreres setmanes
et senties cohibit,
entres a un període
on comences a virar
el rumb cap als teus
plans.

Amb Mart acostant-se a Neptú al
teu signe, qualsevol
objectiu que vulguis
assolir, necessitarà
una certa concreció, en cas contrari
corres el risc de
perdre’t pel camí.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Amb Venus a prop
del Sol, pots viure
un moment de reafirmació del jo, de
l’entitat més personal.
Cerques allò que et
fa feliç i t’acostes a
les teves necessitats
reals.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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JOAN PERE GÓMEZ COMES
DIRECTOR GENERAL
PORTS DE LA GENERALITAT

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

E

l temporal Gloria del
mes de gener va afectar
especialment la costa ebrenca,
i el port de l’Ampolla va ser un
dels més perjudicats. Tràngols
de 4 metres que no s’havien
vist mai saltaven per sobre de
l’espatller, provocant danys a
l’estructura del dic de recer, les
esplanades del costat i el moll
de la pesca.

Què van fer l’endemà del
temporal?
Vam fer neteja dels molls, els
vials i les zones de passeig que
estaven plenes de fang, restes
vegetals, residus varis i pedres.
Després, vam portar una grua
per treure els estris dels pescadors, que els colls de mar havien tirat al fons del port pesquer.
Volíem que l’activitat portuària
tornés a una certa normalitat al
més aviat possible.
Per què es fan les obres
d’emergència al port de
l’Ampolla?
L’acció del temporal va provocar
danys importants a l’estructura
de recer del port i hi va haver
perill d’enfonsament dels vaixells, en especial les barques de
pesca que estaven amarrades al
moll. Per sort, no hi va haver que
lamentar danys personals. Quan
vam veure la magnitud dels desperfectes, vam tenir clar que
s’havia de buscar una enginyeria
experta que ens ajudés a trobar
la millor solució per donar estabilitat i seguretat al port de l’Am-

polla davant de temporals semblants al Gloria, i de pas adaptar
el port al canvi climàtic.
En què consisteixen les obres
del dic?
Dels resultats dels estudis tècnics fets per l’enginyeria externa
i les avaluacions fetes per Ports
de la Generalitat, s’ha redactat
un projecte constructiu per reparar la infraestructura. La reparació consisteix a reforçar la part
de l’escullera del dic de recer al
llarg dels seus 540 metres, amb
la reposició de blocs de pedra
d’entre 4 i 7 tones, que suposarà la col·locació d’unes 60.000
tones de pedra. A la banda de
mar de l’espatller, es construirà
un botaones perquè quan vinguin forts tràngols, rebotin cap
al mar. L’objectiu és que els cops
de mar no sobrepassin l’espatller
amb virulència, ni posin en perill la infraestructura portuària,
els béns del port ni les persones.
potencia el nostre caràcter social tan particular, el de les Terres
de l’Ebre.
Què faran a l’espatller?
El dic de recer es divideix en
tres trams. Un primer tram de
240 metres de longitud, un segon de 140 metres i un tercer de
160 metres que arriba fins a la
bocana. Ports de la Generalitat
preveu un increment de l’alçada
de l’espatller per trams. El primer
tram de 240 metres pujarà mig
metre d’alçada, mentre que el
segon de 140 metres i el tercer
de 160 metres s’incrementaran

“

Temporal Goria al Port de l’Ampolla

Efectes del temporal al moll i a les barques de pesca

“

DESTINEM 3,7 MILIONS A LA REPARACIÓ DELS
DANYS ESTRUCTURALS OCASIONATS PEL GLORIA,
PERÒ FAREM UN PAS MÉS I ADAPTAREM
EL PORT DE L’AMPOLLA AL CANVI CLIMÀTIC

Imatge virtual del dic acabat des del Passeig Marítim
un metre d’alçada, perquè van
ser els més afectats per l’acció
del temporal. De fet, l’espatller
s’alçarà una mitjana de 0,77 centímetres.
Quina inversió es destina
a la reparació del port de
l’Ampolla?
Destinarem 3,7 milions d’euros
per reparar els danys causats
per aquest temporal excepcional. Cal dir que Ports de la Generalitat és una empresa pública
que s’autofinança amb recursos
econòmics propis, a través de la
recaptació de les taxes i els cà-

nons portuaris, que després es
reinverteixen en el sistema portuari. Aquest principi de sostenibilitat econòmica, la implicació
de l’equip humà de l’empresa, la
prestació d’un servei públic de
qualitat i una gestió eficient dels
recursos econòmics, ens permet
disposar avui dia d’un romanent
de tresoreria per fer front a les
obres d’emergència als ports
ebrencs de l’Ampolla, la Cala,
la Ràpita i les Cases d’Alcanar.
Quatre ports on invertirem un
total de 7,8 milions d’euros, xifra
que suposa més de la meitat de

la inversió que es farà a causa del
temporal als ports gestionats per
Ports de la Generalitat.
Com treballaran els pescadors mentre duren les obres?
S’ha creat un espai perquè els
pescadors continuïn fent la seva
feina amb la normalitat que permet una obra d’aquesta envergadura. Demanem als usuaris
del port, els veïns i les veïnes
molta comprensió i paciència,
ja que per tenir un port estable,
segur i preparat per quan vingui
l’hivern, hem de passar uns mesos convivint amb les obres.

