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100 dies després
Foto: ACN

E

l president de la Generalitat, Quim Torra, va signar ahir el decret que posa fi a la fase 3 a Catalunya
i el Govern inicia “l’etapa de represa” amb regulació pròpia. Després de 100 dies, la norma de la
Generalitat deixa “sense efectes” les mesures de l’estat d’alarma des d’aquesta mitjanit passada. Plana 3

200 llocs de treball Es reobren 24 h els
directes i uns 100 centres d’atenció
més indirectes
continuada
L’empresa Florette Hortícola Navarra SLU preveu
iniciar les obres de la planta d’envasat durant les
pròximes setmanes per entrar en funcionament
la primavera de 2021, al polígon industrial Catalunya Sud, als termes de Tortosa i l’Aldea.
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El CatSalut destina 255.000 euros addicionals al
pla de reforç d’estiu a la regió sanitària de les Terres l’Ebre.
Es recupera l’atenció 24 hores a tots els centres
d’atenció continuada de l’Ebre.
					
P3

El GALP adjudica
mig milió d’euros
en ajuts al 2020
“Hem donat facilitats atenent a la preocupació
d’empreses turístiques o de la restauració, que davant de la incertesa han volgut no fer inversions.
L’any que ve ho podran tornar a intentar” ha dit el
gerent del Grup d’Acció Local de Pesca, Joan Alginet. 			
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A

questa crisi ha afectat tots
els aspectes de la nostra
vida.
Es tracta d’una crisi sanitària juntament amb una crisi econòmica global que ataca a tothom i
a tot el món. Només hem de
sortir de casa per veure els efectes i, allò que abans era “normal”, com anar a treballar, anar
de compres, anar al restaurant,
asseure a una terrassa... Tot allò
que consistia en compartir espai
amb altra gent, un comportament bàsic de la nostra societat, ara es presenta com un gran

repte..., o potser una oportunitat?
Una oportunitat per reinventar-se? Per millorar les ciutats i
municipis i no malgastar espais?
Per descongestionar el trànsit
i així millorar la contaminació
atmosfèrica?... Amb el confinament s’ha pogut veure tot l’espai que ciutats i pobles tenen
reservat per als cotxes, i el poc
espai per als vianants, bicicletes, patinets, persones que han
d’utilitzar cadires de rodes, caminadors, pares amb cotxets...
Finalment hem vist totes les

possibilitats de les quals podríem disposar i que estaven amagades pel trànsit. Els carrers deserts ens han mostrat què seria
possible unes voreres molt més
amples, camins per a bicicletes,
espais per a vianants... No costaria gaire iniciar el moviment. Es
pot moure molt ràpidament amb
pintura a terra, testos de vegetació (que falta fan), o petits pilons
retràctils... Els municipis, ciutats,
pobles que aprofitaran aquesta
crisi per repensar els seus espais
públics, per adaptar-se als nous
estàndards de distància física, no

només seran els que es recuperaran més aviat, sinó que possiblement seran els que més prosperaran després de la crisi. Per
què? Avui es parla molt de teletreball, la gent busca més espai,
més natura, menys aglomeracions..., i això podria ser una solució per pal·liar el despoblament
que pateix el nostre territori, una
solució que no hauria de comportar cap risc en aquest punt
d’inflexió, i un repte per aplicar
unes estratègies accessibles que
ofereixen una oportunitat per fer
canvis, i reinventar-se.

www.ebrexperience.cat
GUANYADORA DEL SORTEIG DEL DINAR PER A 2 PERSONES
AL RESTAURANT VILLA RETIRO

María José Murria Vicente

Sorteig fet a través de Random Comment Picker

en portada
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MÉS NOTICIES

POLÍGON CATALUNYA SUD

ACUAMED
FINALITZA LA
NETEJA DE
L’EMBASSAMENT
DE FLIX

S’atorga a Florette la llicència per construir
la planta d’envasat d’amanides

Acuamed ja ha finalitzat
l’extracció dels llots tòxics que
quedaven al fons de l’embassament de Flix, segons han
confirmat fonts de la societat
estatal a l’ACN. Finalment, en
la segona fase de l’obra, s’han
acabat retirant 73.322 metres
cúbics de llots del pantà, després de remoure’n 124.710 metres cúbics. L’empresa pública
Tragsa, encarregada d’acabar
les obres després de l’escàndol
amb FCC, sosté que l’estat
irregular en què va trobar el
terreny del fons del pantà ha
retardat l’actuació. Encara
queden pendents el desmantellament de les instal·lacions i la
restauració de l’espai, que han
d’acabar al desembre. L’alcalde
de Flix, Francesc Barbero,
confia ara posar en valor la
descontaminació per captar
activitat econòmica al municipi.

EL GALP ADJUDICA
MIG MILIÓ
D’EUROS EN
AJUTS EL 2020
La direcció general de Pesca i
Afers Marítims de la Generalitat va signar les resolucions
de la convocatòria d’ajuts del
Fons Europeu Marítim i de la
Pesca pels projectes presentats
al Grup d’Acció Local de Pesca
de les Terres de l’Ebre. En total
han estat 18 projectes dels 28
elegibles que es repartiran els
500.00€ de la convocatòria de
l’any 2020 i que els promotors
hauran d’executar abans del 15
d’octubre. D’aquest mig milió,
la major part se l’emporten
activitats de comercialització
del peix (136.831,36€) i de
diversificació del sector turístic
(129.776,76€). Els segueixen
les administracions locals, on
l’Ajuntament de Deltebre i de
Sant Jaume rebran del GALP
110.422,15€; les confraries de
pescadors es beneficiaran de
54.063,26€ ; el sector de la
restauració de 44.721,05€ ;
l’aqüicultura de 19.959,98€ i la
pesca artesanal de 4.222,54€.

L

a Junta de Govern Local
de Tortosa va aprovar
aquest dilluns la llicència
d’obres demanada per
Florette Hortícola Navarra,
SLU, per construir una planta
d’envasat d’hortalisses al
polígon industrial Catalunya
Sud.
La intenció de l’empresa, segons l’alcaldessa, Meritxell
Roigé, és iniciar les obres al
llarg de les pròximes setmanes per poder finalitzar-les i
entrar en funcionament la primavera de 2021. En una primera fase, la inversió prevista

és de 13 milions per construir
la nau de producció i la zona
d’oficines, que ocuparan 7.600
metres quadrats, un 94% dins
del terme municipal de Tortosa
i la resta, al de l’Aldea. Un cop
en marxa s’hi preveu envasar
25 milions de bosses anuals
d’hortalisses fresques per a
amanida. L’activitat de la planta que Florette ubicarà al polígon Catalunya Sud suposarà,
en una primera fase, la creació
de 200 llocs de treball directes
i un centenar més d’indirectes. “És una molt bona notícia,
que a més coincideix amb uns

moments complicats com els
actuals, en els quals aquesta
implantació suposa una espe-

rança per a l’activitat industrial,
laboral i agrícola”, ha subratllat
l’alcaldessa de Tortosa.

SOCIETAT
Salut reobre 24 hores tots els centres d’atenció
continuada de l’Ebre, amb equips reforçats
E

l CatSalut destina 255.000
euros addicionals al pla
de reforç d’estiu a la regió
sanitària de les Terres l’Ebre.
Amb aquests recursos es contractaran 33 professionals que
reforçaran els equips d’atenció
primària de l’ICS a l’Ebre. Com
ha explicat la directora territorial Mar Lleixà “per mantenir
l’atenció presencial diferenciada entre pacients amb patologia aguda i pacients covid obliga a mantenir un doble circuit
dels als usuaris no assignats als

equips d’atenció primària i seguir intensificant l’atenció sanitària a les residències”. També
es recupera l’atenció continuada 24 hores a l’Ametlla de Mar,
Alcanar, Horta de Sant Joan, la
Sénia i Santa Bàrbara, i a Xerta
les 12 hores diürnes els caps de
setmana i festius. Dels 33 professionals contractats per Salut
per aquest en l’àmbit detenció
primària, 7 seran metges, 13 seran infermeres, 7 auxiliars administratius i 6 tècnics de cures
auxiliars d’infermeria. El pla de

reforç per a l’estiu també preveu incrementar la cobertura
en caps de setmana i festius

respecte a la Ràpita i Alcanar,
Deltebre, l’Ampolla i l’Aldea i
l’Ametlla de Mar.

Torra signa el decret que tanca la fase 3 a
Catalunya i el Govern inicia “l’etapa de represa”
E

l president de la
Generalitat, Quim Torra,
ha signat aquest dijous
al migdia el decret que
posa fi a la fase 3 de la
desescalada.
El Govern inicia així l’anomenada “etapa de represa” amb
regulació pròpia. Després de

100 dies, la norma deixa “sense efectes” el reial decret espanyol de l’estat d’alarma des
d’aquesta mitjanit passada.
S’aixequen doncs les restriccions de mobilitat per tot el
Principat. Torra ha garantit que
la nova regulació s’ha regit pel
diàleg i la flexibilitat de les “no-

ves circumstàncies”. “No em
tremolarà la mà per prendre

les decisions per vetllar per
la salut de la població”.
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MÉS
NOTICIES
PROCEDIMENT
REDREÇAT EN
‘TEMPS RÈCORD’
Enric Roig, primer tinent
d’alcalde, ha defensat la
gestió feta per redreçar el
procediment de les obres de
la plaça de la catedral, que
s’ha fet en un “temps rècord
de menys de tres mesos, i
això, enmig del context d’una
crisi sanitària per la covid-19
i les conseqüències del
temporal Glòria”, ha apuntat.
Enric Roig ha remarcat que el
govern ha actuat de manera
transparent amb els grups de
l’oposició, que “sempre han
tingut a la seua disposició la
documentació i les dades del
projecte”. Per això no entèn
les afirmacions de determinats grups polítics, que
ratllen les “actituds puerils”,
ha criticat: “no es pot fer
anar el ventilador amb dades
equivocades i difamar; no tot
s’hi val”, lamenta Roig.

DIA
INTERNACIONAL DE
L’ORGULL LGTBI
Tortosa programa tota una
setmana d’actes virtuals per
commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. La conferència institucional, prevista
pel divendres 26, enguany
anirà a càrrec del doctor
Miquel Berzosa, oncòleg de
l’hospital Verge de la Cinta de
Tortosa.

INFOPARTCIPA
L’Ajuntament de Tortosa,
reconegut per la transparència en la comunicació pública
amb el segell Infoparticipa.
La certificació, que atorga
la Universitat Autònoma de
Barcelona, reconeix les bones
pràctiques en la tramesa d’informació a la ciutadania.

MOSTRA DE JAZZ
La Mostra de Jazz de Tortosa
viurà la 27a edició durant tres
caps de setmana d’agost i en
recintes a l’aire lliure.

tortosa

URBANISME
Es trau a licitació la continuació de les
obres de la plaça de la catedral
E

l govern de Tortosa va
aprovar dilluns la licitació
de la part de les obres que
falten per completar la
construcció de la plaça
situada al davant de la
catedral.
Una licitació que contempla un
cost d’1.797.000 euros que, afegits als 661.000 euros dels treballs ja efectuats per l’anterior
empresa adjudicatària, sumen
un total de 2.458.000 euros.
Aquesta xifra suposa un 14% més
del preu pel qual es van licitar en
un primer moment les obres,
aleshores 2.147.000 euros, un

augment de 311.000 euros que
correspon a les millores introduïdes al projecte mentre s’havia
començat a executar. Aquest dimecres, l’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Enric Roig, han
explicat tots els detalls d’aquesta actuació per “esvair dubtes i
desmentir les afirmacions errònies, plenes de falsedats”, ha dit
Roigé, que sobre aquesta qüestió han fet durant els últims dies
els grups de l’oposició. Pel que
fa als terminis, s’ha assenyalat
que fins al 7 de juliol les empreses poden presentar les seues

ofertes, i que la licitació finalitzarà el 31 de juliol. “Per això se’n
podria fer l’adjudicació a l’agost

amb la intenció que les obres es
puguessen reprendre de manera
immediata”.

POLÍTICA
Meritxell Roigé nega que les obres acaben
costant més diners a la ciutadania de Tortosa
L

’alcaldessa de Tortosa,
Meritxell Roigé, va ser
crítica amb l’oposició en la
roda de premsa en què es va
informar de la licitació de la
continuació de les obres de
la plaça de la catedral.
Roigé va negar que l’obra
acabe costant més diners a
la ciutadania de Tortosa: “una
vegada en marxa les obres,
l’Ajuntament va aconseguir 1,8
milions dels fons Feder, dels
quals un milió serviran per finançar l’actuació, per la qual

cosa el cost resultarà fins i tot
menor per a la gent de Tortosa.
El fet de rebre aquests diners
comporta, precisament, la necessitat de continuar l’actuació
per no perdre el finançament
europeu”. Així ho va explicar
Meritxell Roigé per rebatre la
petició de la CUP per aturar les
obres fins a superar les conseqüències socials de la crisi de
la covid-19 i va clarificar que
“des del primer moment de la
pandèmia, el govern municipal
ha respost a totes les neces-

ESPAI DE MÚSICA
LABINOTA

sencial a l’Espai de música LaBinota situat al carrer de l’Àngel
6, 1r 1a de Tortosa.
L’oferta formativa de l’Espai
LaBinota és ben amplia i per
a totes les edats. La seva especialitat és la formació de 0
a 6 anys, aprenentatge basat
amb la Music Learning Theory
d’Edwin Gordon, els cors de diferents edats des dels més petits al cor d’adults. Els alumnes
reben una formació complerta
en llenguatge musical, veu i
instruments.

L’Espai de música LaBinota
obre el període de preinscrició per al curs 2020-21.
Des del passat dia 1 fins al 30
de juny es pot fer la preinscripció via email a espailabinota@gmail.com o contactant al telèfon 696705421.
Aquell qui ho prefereixi pot
demanar cita prèvia perquè
pugui fer la preinscripció pre-

sitats socials derivades de la
crisi, avançant les aportacions
a les entitats socials i duplicant
els recursos que hi destina”, va
recordar.
On l’alcaldessa va voler ser taxativa és a l’hora de rebutjar les
crítiques del portaveu d’ERC,
que ha atribuït en diverses ocasions la renúncia de l’empresa
adjudicatària a la paralització
de l’ampliació de l’auditori Felip Pedrell: “si el senyor Faura
busca una excusa per justificar que votessen en contra

de la cultura, que en busque
una de millor perquè aquesta
no se sosté. Com a governant
hauria de saber que els polítics
no intervenen en cap procés
d’adjudicació d’obres, sinó que
són els tècnics. El grup d’ERC
estava al govern quan es va fer
la licitació d’aquesta obra, així
que si creu que alguna cosa no
està ben feta, ja sap el que ha
de fer. Si no, que deixe de llençar porqueria”, va etzibar l’alcaldessa de Tortosa, Meritxell
Roigé.

amposta
JA TÉ 28 DETENCIONS
Vigilància policial
continuada
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7.500 EUROS
S’atorga una subvenció
extraordinària a Apasa
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BREUS
*Lo Pati, Centre d’Art de les
Terres de l’Ebre va reprendre
l’activitat l’11 de juny.
*Cinema a la fresca, concerts,
teatre, espectacles infantils,
rutes turístico-culturals, activitats esportives o activitats
gastronòmiques o comercials
són algunes de les propostes
de l’Ajuntament per a l’estiu.
*’Entre tots cuidem Amposta’, nova campanya per evitar l’incivisme. Conscienciarà
de tot allò que no es pot fer i
informarà sobre la sanció que
pot suposar dipositar escombraries fora del contenidor.

L

a Policia Local i els Mossos
d’Esquadra han assumit
conjuntament la vigilància
continuada dels moviments
d’un veí d’Amposta que
acumula 28 detencions durant
l’últim any i mig per robatoris
a cotxes i immobles de la
ciutat.
El cas ha aixecat malestar veïnal
i el mateix alcalde, Adam Tomàs,
va reclamar públicament fa deu
dies solucions a les autoritats

judicials, que sistemàticament
l’han deixat en llibertat cada cop
que ha estat arrestat. De fet, des
d’aquesta interpel·lació l’home
ha estat detingut novament per
la comissió de quatre robatoris
amb força en establiments, centres socioeducatius i propietats
particulars. La resposta dels jutges, de moment, segueix sent
la mateixa i els cossos policials
redoblen esforços per marcar-lo
de prop.

L

’Ajuntament d’Amposta
i Apasa han signat un
conveni de col·laboració
segons el qual l’ens local fa
una aportació extraordinària
de 7.500 euros a l’entitat
davant les “noves necessitats
detectades”.
En concret, aquests 7.500 euros

han servit a Apasa per a adequar
la llar-residència l’Àngel per tal
de poder assumir l’ampliació
d’una plaça.
Aquesta ajuda, de caràcter extraordinari, se suma a la subvenció ordinària de 8.000 euros que cada any l’Ajuntament
atorga a aquesta entitat.

*Amposta projecta més de 17
quilòmetres de xarxa de carril
bici per fomentar la mobilitat
sostenible a la ciutat.
*Joventut Amposta programa nou Píndoles Alternatives. Fotografia, cuina o
comunicació són alguns dels
àmbits temàtics d’aquest
programa de formació.
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NOTÍCIES
BREUS
INCENDI D’UNA
EMBARCACIÓ
AL PORT DE
DELTEBRE
Diumenge, un home va
resultar ferit greu i un altre
de poca gravetat en l’incendi
d’una embarcació al port de
Deltebre. Els dos tripulants
van estar evacuats per una altra vaixell. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va
activar tres unitats terrestres i
l’helicòpter medicalitzat. L’home en estat greu fou traslladat a l’Hospital Vall d’Hebron,
mentre que l’altre tripulant,
menys greu, va ingressar a
l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa.

CAMPANYA PER
VISIBILITZAR ELS
MALTRACTAMENTS
A LA GENT GRAN
El Consell Comarcal del Baix
Ebre, a través del Consell
Consultiu de la Gent Gran, s’ha
adherit a la campanya ‘Destapa-ho, tu pots!’ que pretén
sensibilitzar sobre la importància de denunciar qualsevol
indici de maltractament a una
persona gran. La campanya
consisteix amb un vídeo on
apareixen diversos membres
dels diferents consells consultius “destapant” simbòlicament
uns pots. El maltractament
a les persones grans és un
problema social mundial que
afecta la salut, la dignitat i els
drets humans de milions de
persones a tot el món.

BAIX EBRE:
INCREMENT DELS
SERVEIS SOCIALS
Els Equips Bàsics d’Atenció
Social Primària (EBASP) del
Consell Comarcal del Baix Ebre
van atendre durant el 2019
un total de 7.705 persones de
la comarca, un 11% més que
el 2018. Un increment que
enguany es repetirà per la crisi
que ha generat la pandèmia
de la Covid-19. Pel que fa a les
atencions del 2019 corresponen
a un total de 37.110 actuacions
fetes per cobrir les necessitats
socials.

DELTEBRE
El govern habilita un espai web per a retre
comptes de manera transparent i permanent
Q

uan tot just fa un any de
l’inici del present mandat,
el govern de l’Ajuntament de
Deltebre ha habilitat un espai
web per a retre comptes de
l’acció de govern planificada
fins al 2023.
En aquest sentit, l’apartat permet consultar les 200 accions
previstes a dur a terme i el seu
corresponent estat: finalitzades, en procés o pendents. L’alcalde, Lluís Soler, ha explicat
que “aquesta web és una eina
més que posem a l’abast de la
ciutadania per tal que els veïns i veïnes de Deltebre puguin
conèixer amb exactitud l’estat
de l’acció que estem duent a

terme des del govern municipal”. Així l’alcalde ha detallat que
“aquesta web s’emmarca en la
línia de transparència i de participació que estem aplicant des
de fa temps en la gestió municipal”. L’espai es pot visitar des
d’aquest mateix dimecres a la
web de l’Ajuntament de Deltebre
(https://deltebre.cat/plade-govern-2019-2023/) i forma part, a la vegada, d’un dels
requisits per a l’obtenció del
Segell Infoparticipa que ha atorgat la Universitat Autònoma de
Barcelona a l’ajuntament per les
bones pràctiques relacionades
amb la transparència i la comunicació pública.

DELTEBRE DANSA

BAIX EBRE

Premis de la Crítica
d’Arts Escèniques

Acord territorial de
reactivació econòmica

E

l jurat dels Premis de la
Crítica d’Arts Escèniques
va homenatjar ahir amb una
menció especial al Deltebre
Dansa per la trajectòria del
festival.
Roberto Olivan, fundador i director artístic del festival, va
rebre el premi de la mà de Oriol Puig Taulé, periodista i crític
del Núvol.com, acompanyat
per part de l’equip de Deltebre
Dansa: Núria Martí, directora de
producció, i Mar Moreno, productora executiva. Durant el seu
discurs, Roberto Olivan va remarcar la importància de rebre
aquest guardó al tractar-se “d’un

L’OLI ALANTERRES,
PREMIAT
DE NOU AMB UNA
MEDALLA D’OR AL
JAPÓ
L’oli Alanterres Montsagre Selecció Familiar Varietat Picual
d’Horta de Sant Joan, guanyador del Concurs al Tast d’Olis

E
reconeixement
especialment
rellevant perquè ens l’atorga la
crítica especialitzada”.

de les Terres de l’Ebre a la Fira
de l’Oli i la Garrofa de les Terres de l’Ebre de Jesús 2020, ha
guanyat una Medalla d’Or al
concurs d’oli d’oliva verge extra
OLIVE JAPAN. Per segon any
consecutiu l’Alanterres rep un
reconeixement internacional en
un dels certàmens de més prestigi del món.
Alanterres és un oli vinculat a
una pràctica ecològica.

l Consell Comarcal del
Baix Ebre impulsa un
acord amb els ajuntaments
de la comarca, el sector
empresarial i la comunitat
educativa per fer polítiques
e de desenvolupament
econòmic i ocupació.
Un acord que s’havia de signar

just quan es va declarar l’estat
d’alarma per la pandèmia de la
Covid-19 i que aquest dijous
s’ha presentat al Consell d’Alcaldes del Baix Ebre. “Volem
teixir sinergies i relacionar tots
els àmbits que puguen generar
economia”, ha dit el president
del Consell, Xavier Faura.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
ESTAFA REVISIÓ
DEL GAS
La setmana passada va haver
una temptativa d’estafa de
revisió de gas a un municipi del
Baix Ebre. Segons han comunicat els Mossos d’Esquadra, “el
modus operandi, és el clàssic:
un home es presenta en un
domicili on ‘casualment’ viu una
persona gran i li diu que ve a
canviar el regulador i les gomes
del gas. Per aquesta feina cobra
85 euros i a vegades pot arribar
a 150 euros”. En cas que hi hagi
persones afectades, “recordem
que podria tractar-se d’una
estafa, així que els instem que
presentin denúncia. Les persones que tinguin dubtes poden
fer la consulta a l’Agència
Catalana del Consum, al 012”.

DETENEN EL
TREBALLADOR
D’UNA BOTIGA DE
L’AMETLLA
Els Mossos han detingut el
dependent d’un establiment
comercial de l’Ametlla per simular haver estat víctima d’un
robatori violent. Dilluns l’individu va denunciar que dos
individus s’havien presentat a
la botiga i que l’havien amenaçat amb una navalla per tal
que els lliurés la recaptació.
Segons el treballador, els
lladres van sostreure-li 1.000
euros i li van ocasionar petites
ferides al coll i a l’avantbraç
fruit de la intimidació. Però la
investigació va concloure que
l’home s’havia inventat el suposat atracament per obtenir
un benefici econòmic i que,
fins i tot, s’havia produït les
lesions. Els Mossos van detenir l’home, veí de Cambrils (47
anys) i nacionalitat xinesa.

FIRA MESTRÀLIA
Enguany no se celebrarà lla
Xll Fira Mestràlia 2020, de
Campredó, a causa de tota
la problemàtica de salut que
ens afecta. “Durant l’any
continuarem treballant en la
difusió de la música, mantenint l’estreta relació amb els
lutiers”.

L’ALDEA
L’Ajuntament aconsegueix el premi
extraordinari a la eficàcia Comunicativa
E

l ComSET (grup de recerca
Comunicació Sonora,
Estratègica i Transparència)
ha creat un premi
extraordinari per destacar
especialment els resultats
assolits pels webs municipals
en 2 categories.
D’una banda, el premi a l’eficàcia comunicativa distingeix
els portals on la informació és
particularment accessible, intel·ligible i llegible. En aquesta
categoria, s’aplica una discriminació positiva a favor de les poblacions amb menys de 10.000
habitants per reconèixer administracions que fan un esforç
especial sense comptar amb els

recursos humans i tecnològics
que caracteritzen els consistoris de municipis més poblats.
Aquesta primera edició premia
els webs dels ajuntaments de
Centelles (7.404 habitants), Viladecavalls (7.512), l’Aldea (4.160) i
Llagostera (8.453).
Així mateix, l’Ajuntament de l’Aldea ha rebut també per quart
any consecutiu, el títol que
l’atorga com 100 % transparent. La Universitat Autònoma
de Barcelona premia als Ajuntaments, Consells Comarcals amb
el segell INFOPARTICIPA, que
premia la transparència informativa. L’Aldea ha estat un dels
113 ajuntaments amb un guardó

L’AMPOLLA

atorgat i un dels 36 Ajuntaments
amb un 100 % de transparència
informativa.
Alcanar és l’únic Ajuntament
ebrenc que acompanya a l’Aldea amb el segell INFOPARTICIPA 100 % de transparència.

Des de l’Aldea deien que “el
nostre Ajuntament ha aconseguit més punts que Ajuntaments importants de les Terres
de l’Ebre i amb més recursos
com Amposta (91,67%), Tortosa
(93,75%), i Deltebre (95,83%)”.

CAMARLES

Se suspenen les
Denunciat per circular
Festes del Carme 2020 a més de 190 km/h
L

’Ajuntament de l’Ampolla,
de forma coordinada amb
la Comissió de Festes i de
Bous i amb totes les entitats
participants, s’ha vist obligat,
davant la situació provocada
per la Covid-19, a suspendre
les Festes del Carme 2020,
que s’havien de celebrar del
15 al 19 de juliol.
Aquesta decisió també ha estat consensuada amb la resta d’ajuntaments del Delta de
l’Ebre, que han acordat conjuntament suspendre els actes festius de les poblacions. Des dels
diferents consistoris s’és conscient que tot i que en poques set-

manes s’entrarà a la “nova normalitat”, no es podrà garantir el
compliment de les mesures establertes per dur a terme festes
d’aquestes dimensions, sense
risc de contagi ni de contacte
social. Des de la Regidoria de
Festes s’ha valorat que les normes de distanciament social
impedeixen desenvolupar les
festes amb una mínima normalitat i que, davant d’una situació
tan excepcional, la millor opció
és suspendre els actes festius.
L’Ajuntament continua treballant
per programar una agenda alternativa per als ciutadans, les ciutadanes, visitants i turistes.

CAMPREDÓ TAMBÉ
SUSPÈN LES
FESTES

sura que mai haguéssem volgut, però entenem que ara cal
salvaguardar per sobre de tot
la salut dels campredonencs i
campredonenques, i davant la
dificultat per garantir les condicions sanitàries recomanades,
entenem que és la millor decisió. Treballem amb les diferents
associacions i l’Ajuntament, en
una agenda d’activitats alternatives per aquest estiu”.

Els Amics de la Festa Major
han comunicat que “ens veiem obligats a suspendre les
Festes Majors de Campredó
d’aquest any 2020. El context
actual causat per la Covid-19
ens fa prendre aquesta me-

E

l radar dels Mossos
d’Esquadra va enxampar
la setmana passadaa
Camarles un cotxe, conduït
per un veí de la població de
21 anys, circulant a 191 km/h
en un tram limitat a 90 de la
carretera T-340.
Els fets van tenir lloc al punt
quilomètric 3 de la carretera,
que uneix la N-340 a l’alçada
del nucli de Lligallo del Gànguil
amb Deltebre, quan un control
de velocitat policial va detectar un vehicle d’alta gamma
superant en més de 100 km/h
la velocitat permesa. Els Mossos no van aturar inicialment el

vehicle després de la infracció
i el conductor va ser finalment
identificat per la Policia Local
de Camarles. Se li han obert
diligències penals per un presumpte delicte contra la seguretat viària.

publicitat
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NOTÍCIES
BREUS
SEGELL
INFOPARTICIPA
El Consell Certificador del Segell
Infoparticipa ha concedit a
l’Ajuntament de la Ràpita el
Segell Infoparticipa de l’edició
2020. Aquest reconeixement
s’ha atorgat al nou portal web
de l’Ajuntament (www.larapita.
cat) amb una puntuació del
91,67%. Això significa que el
portal compleix amb 44 dels 48
indicadors d’informació pública
i transparència que avalua el
segell.

MESTRE ARTESÀ
ALIMENTARI
El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) de la Generalitat de
Catalunya ha atorgat enguany el
Diploma de Mestre Artesà Alimentari a un total de 25 persones.
Entre aquestes, cal destacar a
Manel Alacid Gasparin, pastisser
de la Ràpita.

IRTA, ESTACIÓ
DE RECERCA
COSTANERA
La Comissió de Ciència Mediterrània (Mediterranean Science
Commission, CIESM), formada
per 24 països i una extensa
xarxa d’investigadors en ciències
marines, ha reconegut el centre de
l’IRTA a Sant Carles de la Ràpita
com a estació de recerca costanera
amb el nom d’Ebre Delta Sea
Laboratory.

XÀRTERS A LA
RÀPITA
Incrementa el turisme de xàrters
a la Ràpita, amb l’estrena d’una
nova ruta per part de la companyia BeCharter, que unirà Barcelona, a més de Mallorca, amb el
port rapitenc. També les empreses
locals potencien esta opció de
turisme nàutic, però per contra,
la covid-19 impedirà l’arribada de
creuers enguany. (Ràdio Ràpita)

LA RÀPITA
Es presenta la nova campanya viral per
impulsar el comerç local: #JoComproACasa
L

’alcalde de la Ràpita, Josep
Caparrós, la regidora de
Comerç, Conxi Vizcarro,
i el regidor de Mitjans de
Comunicació, Joan Grau,
han presentat aquest dilluns
el primer vídeo de la nova
campanya #JoComproACasa.
Aquest és el primer d’un total
de cinc càpsules i un spot final
que es distribuiran per les xarxes
socials amb l’objectiu de rellançar el consum intern als negocis
de la població en el context de
la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. “Seran
cinc càpsules que mostraran
els diferents sectors econòmics
del nostre poble, amb l’objec-

tiu d’acabar potenciant i dinamitzant els nostres comerços i
impulsar el consum intern”, ha
subratllat Josep Caparrós.
En aquest primer vídeo descobrim la història de la Santa Petra, un vaixell mercant que l’any
1960 va estar a punt de naufragar però que finalment va ser
rescatada per altres barques del
port de la Ràpita que van sortir a
la seva crida de socors. Qui ens
explica la història és Josep Elorz,
Pepito ‘Lo Guapo’, un d’aquells
joves mariners que van partir al
rescat dels seus companys sense pensar-s’ho dues vegades.
“Aquell rescat simbolitza l’acció
que hem de fer ara els rapitencs

Josep Elorz, Pepito ‘Lo Guapo’.

i rapitenques: ens hem d’ajudar
mútuament per tirar endavant el
nostre teixit comercial i per, en

definitiva, tirar endavant el nostre poble i impulsar la Ràpita”, ha
afegit Caparrós.

INFRAESTRUCTURES

AMB CONTROLS POLICIALS

Millores a l’accés
nord de la Ràpita

Platges obertes la nit
de Sant Joan

E

L

l Departament de Territori
i Sostenibilitat ha iniciat
el procés de licitació de les
obres de condicionament de
dos trams de 2,7 quilòmetres
de les carreteres TV-3408 i
TV-3406, a l’accés nord de la
Ràpita.
L’import de licitació de l’obra
serà d’uns 3 MEUR i, segons la
Generalitat, ha de començar
la tardor vinent amb un termini d’execució d’un any. Segons
la Generalitat, s’eixamplarà la
calçada fins assolir els 9 metres
d’ample, amb una secció de 3,5
metres per cada carril i 1 metre
de voral. A la TV-3408, afecta-

LA GUÀRDIA CIVIL
INTERCEPTA 36
QUILOS DE TABAC
PICAT EN UN
MAGATZEM DE
DISTRIBUCIÓ DE
PAQUETERIA
Agents de la patrulla fiscal ter-

rà un tram de 2,2 quilòmetres,
des de la sortida de la Ràpita fins
l’encreuament amb la TV-3406.
Des d’aquest punt, s’arranjaran
els 500 metres fins a l’encreuament amb la N-340a.

’Ajuntament de la Ràpita
mantindrà obertes les
platges de la població durant
la nit de Sant Joan.
Així ho ha decidit el govern municipal després de reunir-se amb
els responsables de la Policia
Local aquest dilluns. La decisió
va en una línia similar a la de la
majoria de municipis costaners
ebrencs. En el cas rapitenc, s’ha
acordar reforçar els controls policials per evitar concentracions
que no estiguin permeses en el
context de les limitacions imposades per la situació de “nova
normalitat”. Addicionalment, el
consistori preveu un dispositiu

ritorial de la Guàrdia Civil de la
Ràpita, han intervingut aquesta setmana 36 quilos de tabac
picat que es trobaven al magatzem d’una empresa de paqueteria i que s’havia adquirit a
través d’Internet.
Durant la setmana passada a
l’esmentat magatzem es van
detectar diversos paquets que,
per la seva olor podrien contenir labors de tabac d’origen

desconegut, procedint a la seua
intervenció.
Els enviaments intervinguts
anaven dirigits a 12 destinataris
diferents, de diverses poblacions enclavades a la comarca
del Baix Ebre.
En tractar-se d’enviaments amb
productes clandestins, es van
haver de realitzar diferents gestions per localitzar els receptors
dels enviaments.

especial de neteja de les platges
posterior a la revetlla.

terres de l’ebre
NOTÍCIES
BREUS
SUBVENCIONS
PER A AUTÒNOMS
I EMPRESES
TURÍSTIQUES
Aquesta setmana ha sortit publicada una línia de subvencions
per a autònoms i empreses del
sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19.
Adjuntem les bases de la present convocatòria per tal que les
pugueu consultar.
La subvenció consisteix en una
aportació única per persona
beneficiaria, on:
- Els guies de turisme habilitats
rebran una quantia de 1.000€
- La resta de col·lectius beneficiaris rebran les següents
quanties:
*Autònoms i empreses amb
una mitja fins a 5 persones
treballadores: 2.500€
*Empreses amb una mitja
entre 6 i 49 persones treballadores: 5.000€
*Empreses amb una mitja de
més de 50 persones treballadores: 10.000€. S’ha de tenir
en compte també, que les subvencions es resoldran per ordre
cronològic de presentació i fins
esgotar el pressupost, “el que us
aconsellem que no trigueu en
formalitzar la vostra sol·licitud”.
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PELS AIGUATS DE 2018
Els alcaldes republicans alerten que perilla
el cobrament dels 6,9 M€ en ajudes
E

ls alcaldes republicans de
Roquetes, Horta i Alcanar,
en representació de la resta
d’alcaldesses i alcaldes del
seu partit, han mostrat la seva
preocupació i malestar pel
cobrament de les ajudes dels
aiguats de 2018 que se’ls van
prometre.
Han advertit que amb el “canvi
de regles” i “els criteris restrictius” fixats pel Departament de
Presidència de la Generalitat
serà “gairebé impossible que
els ajuntaments ebrencs puguin
rebre els 6,9 M€ que l’Estat els
ha consignat. Volem una reunió
cara a cara amb el subdelegat
del govern espanyol a Tarrago-

na i el Delegat del Govern a les
Terres de l’Ebre, i que ens expliquin perquè tenint els recursos
transferits, el Departament de
Presidència estableix unes bases
gairebé impossibles de complir
que no permetran portar a terme
les obres de reconstrucció amb
uns diners ja consignats; i que
el mateix subdelegat del govern
espanyol, ens va anunciar amb
una telefonada personal a cada
alcalde”, ha afirmat Francesc
Gas, alcalde de Roquetes.
L’alcalde d’Alcanar, Joan Roig,
ha criticat les bases i condicions fixades per Presidència: “no
tenim ni la capacitat tècnica, ni
econòmica, ni financera per a

SANTA BÀRBARA

L’alcalde de l’Ajuntament d’Alcanar, Joan Roig, considera que “la
neteja i desinfecció són clau fins
que no hi hagi una vacuna o tractament eficaç contra el covid-19”.

Paco Gas, en primer terme. A l’esquerra, Joan Roig, i a la dreta, Jordi Martin.

poder fer front a les condicions
fixades. Així Alcanar hauríem de
licitar, executar i justificar obres
per valor de 8 M€ en 18 mesos,
i això és inassumible”. L’alcalde

d’Horta, Jordi Martin, ha dit que
els danys dels aiguats al seu poble sumen 43.000 €: “se’ns prometen uns diners que no sabem
on estaran, i on faran cap”.

ULLDECONA

Tornen les 24h al CAP, a Detingut per circular
partir de dilluns
de forma temerària
E

a gerent de la Regió
Sanitària Terres de l’Ebre
(RSTE), Mar Lleixà, ha explicat
com serà el reforç d’estiu
aquest 2020.
La RSTE recupera l’atenció continuada amb els mateixos horaris previs anteriors al Covid a
l’Ametlla, Alcanar, Horta, la Sé-

nia i Santa Bàrbara, les 24 hores
i a Xerta els caps de setmana i
festius amb 12 hores diürnes.
Els PAC d’Horta, la Sénia, Santa
Bàrbara i Xerta tindran un triatge previ i aquells casos de sospita Covid seran derivats als CAP
capçalera. Per això, es recomana
la trucada prèvia al 061.

ls Mossos d’Esquadra van
detenir un camioner al
terme municipal d’Ulldecona
per circular sota els efectes de
l’alcohol.
El detingut va superar en set
vegades la taxa d’alcoholèmia
permesa, ja que va donar 1,05
mg/l.
Diversos conductors van trucar
al 112 per alertar que el camioner conduïa fent ziga-zagues i
de forma erràtica per l’autopista AP-7 en sentit sud, al voltant
de dos quarts de sis de la tarda.
L’home, de 37 anys, va quedar
en llibertat en càrrecs, després
de passar dissabte a disposi-

RESTABLERTES LES
RESTRICCIONS A
VEHICLES PESANTS
EN DIFERENTS
TRAMS DE L’N-340 I
L’N-240

pesants a diversos trams de l’N340 i l’N-240 al seu pas per les
demarcacions de Tarragona,
Lleida i Barcelona, segons informa el Servei Català de Trànsit.
Amb la recuperació progressiva
de la mobilitat, els camions de
quatre o més eixos tornen a tenir prohibit circular per aquestes vies per motius de seguretat
i fluïdesa viàries. Les restricci-

ons van quedar suspeses el 14
de març arran de la declaració
de l’estat d’alarma. La mesura
es torna a fer efectiva després
que el Ministeri de Transports
i Mobilitat hagi recuperat
les bonificacions acordades
-suspeses el 20 d’abril- en els
trams corresponents de l’AP7 i l’AP-2, autopistes per les
quals es desvien els vehicles
afectats.

DESINFECCIÓ A
ALCANAR
L’Ajuntament d’Alcanar ha tornat
a realitzar tasques de neteja i
desinfecció als carrers del municipi
on hi ha edificis dirigits a l’atenció
sociosanitària. Un camió-formigonera, cedit per l’empresa CEMEX,
amb una capacitat de 4.000 litres
d’aigua mesclada amb una solució
sabonosa i desinfectant, va recórrer dissabte els carrers i accessos
als edificis sociosanitaris ubicats a
Alcanar i a Les Cases.

11

L

Aquest dilluns s’han restablert
les restriccions a vehicles

ció judicial del jutjat de guàrdia
d’Amposta.
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MIRAVET
TERCER CAPÍTOL
Joan Rovira afronta el tercer
programa ‘Caçadors de
Gambusins’ al Canal EbreXperience, visitant la població
de Miravet. L’Associació
Menjarrutes de la Ràpita és la
protagonista de l’experiència
d’aquest nou programa que
busca, a través d’aquestes
experiències turístiques, el
Gambusí per tot el territori
ebrenc.
Menjarrutes són uns entusiastes i apassionants de la
moto, amb una llarga trajectòria amb les seues trobades
i sortides per les Terres de
l’Ebre. Trobades que permeten, als amants de la moto,
gaudir del nostre territori
amb les sortides que efectua
el grup. Diumenge la sortida
els va portar fins a Miravet,
per ajudar a Joan Rovira. El
cantautor camarlenc va rebre,
al final de la jornada, l’armilla
corporativa de l’Associació
rapitenca.

ELS PROGRAMES D’EBREXPERIENCE
Joan Rovira viatja a Miravet amb el Moto Grup
Menjarrutes, en la recerca del ‘Gambusí’
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 tercer capítol, el cantautor
camarlenc continua buscant.
En aquesta ocasió va fer-ho
a través de l’Associació Moto
Grup Menjarrutes de la Ràpita. Els ‘motards’ rapitencs es
van afegir a la recerca. Ells organitzen sortides i acolleixen a
qui, amb la moto, vol unir-se al
grup per conèixer les Terres de
l’Ebre. Rovira va contactar amb
els Menjarrutes rapitencs perquè l’ajudessin en la recerca del
‘Gambusí’. El cantautor tenia informació que a Miravet, en una
ocasió, es va sentir parlar d’un
misteri sobre un animal mitològic que es podia trobar a la vora
del riu, pels voltants del Castell.
Joan Rovira, com a bon aventurer, es va atrevir amb una nova

experiència que es pot viure a
les Terres de l’Ebre. Va pujar-se
a la moto i va viatjar amb els
Menjarrutes, des de la Ràpita
fins a Miravet. Allí Rovira va se-

guir la recerca per descobrir el
misteri.
Diumenge vinent dia 21 tindreu
el desenllaç del capítol enregistrat a la població miravetana,

que fou envadida pels Menjarrutes. Serà el tercer capítol,
al Canal Ebre EbreXperience
(streaming). Estrena a les 20
hores.

YOUTUBE
Des d’aquesta setmana, també podeu trobar els
programes del portal al You Tube EbreXperience

D

os programes per setmana. A partir d’ara, els
programes temàtics que complementen el
portal EbreXperience es podran veure cada 15 dies.
Dos per setmana. Ahir dijous dia 18 es va poder
seguir ‘Lo Moixonòleg’. I diumenge vinent, dia 21,
també a les 20 hores, s’estrenarà el tercer capítol
de ‘Caçadors de Gambusins’. Posteriorment, els
dos programes estaran disponibles a les xarxes.
Per a la setmana vinent, el dimarts 23 s’emetrà ‘De
Cara a Barraca’, amb el Club Patí L’Aldea com a
protagonista, i dimecres dia 24 es podrà veure ‘La
Bona Teca’ amb Isabel Carrasco, al celler Bàrbara
Forés. També, tots dos, l’estrena serà a les 20 hores.

Y

ou tube. Des d’aquesta setmana, els programes
del portal EbreXperience (Caçador de Gambusins,
De Cara a Barraca, la Bona Teca i Lo Moixonòleg) es
poden seguir també, a més del propi portal, al Canal
de You Tube EbreXperience. Un nou conducte per
veure les experiències turístiques del territori des de
diversos àmbits.

E

l programa ‘Caçador de Gambusins’ enregistrat
a l’Ametlla es completarà en els propers dies
amb una segona part que estarà del tot vinculada
a la primera. Rovira busca el ‘Gambusí’ pel litoral
calero. Quan estiguin les dues parts, es podrà veure el
programa íntegre. Ja serà, en estrena, diumenge dia
5 de juliol.

ecial
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Foto familiar, amb Joan Rovira i els Menjarrutes.

GUANYADORS: VOL PARAMOTOR: LOURDES MADERO DIAZ · DINAR A RESTAURANT VILLA RETIRO: MARÍA JOSÉ MURRIA VICENTE
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www.ebrexperience.cat
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NOTÍCIES
BREUS
AGRICULTURA
CONVOCA
ELS AJUTS
DESTINATS A LES
EXPLOTACIONS
AGRÀRIES
L’objecte d’aquests ajuts,
amb una dotació pressupostària inicial de 4.100.000
euros, que properament
s’ampliarà amb 7.000.000
d’euros més, 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.

DIPLOMES I
MASCARETES DE
SUPERHEROIS I
SUPERHEROÏNES
PER A TOTS
ELS INFANTS
D’ALCANAR
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ALCANAR
L’Ajuntament organitza prop d’un centenar
d’actes per aquest estiu adaptats a la covid-19
A

lcanar, les Cases i Alcanar
Platja podran gaudir
aquest estiu d’actes de petit
format, amb aforament
limitat, situats en ubicacions
que permeten garantir el
distanciament social i les
condicions de seguretat
davant la pandèmia de la
covid-19.
L’Ajuntament d’Alcanar i diverses entitats del municipi estan
ultimant un calendari nodrit de
gairebé cent actes vinculats a la
cultura canareva i ebrenca.
“Hem optat per un format reduït per tal d’evitar l’efecte crida
que produeixen les festes d’estiu. D’aquesta forma evitarem les

aglomeracions alhora que podrem gaudir d’actes culturals garantint la seguretat de les persones”, explica Joan Roig, alcalde.
Aquesta programació adaptada
serà una alternativa a la celebració dels actes de les diferents
festes de Sant Pere, el Carme i les
festes majors d’Alcanar Platja i les
Cases que enguany no es podran
celebrar. El Consell d’Alcaldes
del Montsià ha acordat de forma
unànime que se suspenen totes
les festes d’estiu que se celebren
anualment a tots els municipis de
la comarca amb l’argument que
“mentre existisca un risc real de
rebrot, garantir la salut de tothom és i serà una prioritat”.

L’AMETLLA

LA SÉNIA

La Policia Local
augmenta la plantilla

L’Ajuntament suspèn
les Festes Majors

Els xiquets i xiquetes d’Alcanar, el cap de setmana passat,
van rebre un pac de superheroi
o superheroïna perquè “han
tingut una gran valentia i perseverança durant el desconfinament i la posterior etapa de
desescalada”.
Van rebre un sobre de l’Ajuntament que contenia un regal:
una mascareta i un diploma.
Joan Roig, alcalde d’Alcanar
explica que “després de fer
arribar als infants una primera
mascareta al mes d’abril,
des de l’Ajuntament ara hem
volgut proveir-los d’una altra
perquè puguen fer vida normal
amb les màximes condicions
de seguretat”. Així mateix,
el batlle agraeix, una vegada
més, l’esforç de “l’equip de
cosidores, esterilitzadors i la
resta de persones voluntàries
per fer realitat aquest gran
projecte. Ja heu confeccionat
més de 10.000 mascaretes.
Esteu fent història”.
“Tal com diu el diploma entregat pel consistori als xiquets
i xiquetes: Missió complerta.
Seguim”, conclou Joan Roig.
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A

A

quest dimarts s’han
incorporat 3 nous agents
per reforçar el cos donat que
enguany, a més de la vigilància
i la seguretat ciutadana,
vetllaran pel compliment de
les mesures pel coronavirus.
Les noves incorporacions per-

SANT JAUME:
PROGRAMA
D’ACTIVITATS
Aquest any, tot i no celebrar
les Festes de la Segregació,
des de l’Ajuntament de Sant
Jaume d’Enveja “hem creat
un programa d’activitats per

metran que la Policia Local pugui
cobrir millor, donat l’increment
de població, tant els serveis habituals com els relacionats amb
la Covid-19. A més, el reforç
d’agentspermetrà que s’ampliï
l’horari d’atenció de l’oficina de
la Policia Local.

l Consell d’Alcaldes i
alcaldesses del Montsià,
celebrat de manera telemàtica,
es va acordar, en una decisió
sense precedents, suspendre
les festes d’estiu, que se
celebren anualment a tots els
municipis de la comarca.
Aquesta decisió es va prendre
pres sens prejudici que es puguin celebrar, durant aquest
període, aquells actes culturals i
festius que permetin preservar la
seguretat de les persones i sempre que la normativa vigent ho
permeti. “Les festes d’estiu dels
municipis del Montsià compten
amb un gran nombre d’actes

a celebrar amb família i amics.
Viu la tradicional sardinada i
baldanada, el concurs d’allioli,
també de paelles, posa’t
guap@, ves a la perruqueria,
als centres d’estètica,
compra’t roba, posa a punt
la casa, queda amb els
amics...Per cada compra
als diferents establiments
i consumició als diferents

bars i restaurants, durant els
dies 15 i 28 de juny, entraràs
al SORTEIG #REACTIVEM de
més de 80 vals de descompte.
Les teves compres al
comerç local tenen premi!
#RECONNECTEM amb
l’essencial... amb la nostra
festa i, així, entre totes i tots
#REACTIVEM Sant Jaume
d’Enveja, #locordeldelta”.

multitudinaris que, per la seua
pròpia naturalesa, fan impossible
garantir el compliment de totes
les recomanacions sanitàries,
com el distanciament social o
l’ús d’equips de protecció individual. Així mateix, els canvis de
fase en la desescalada durant la
celebració de les festes d’estiu,
ens impedeixen exercir de forma
eficient el seguiment i l’execució
de les mesures de prevenció i
seguretat. Som conscients que
les nostres festes són un element indispensable per a tots
els municipis de la comarca. No
obstant això, ara toca evitar situacions de risc”.
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NOTÍCIES
BREUS
DIPUTACIÓ: AJUTS
PER ACTUACIONS
CULTURALS I
FESTIVES
L’e-catàleg de la Diputació
augmenta els ajuts als ajuntaments per contractar actuacions
culturals i festives aquest 2020.
La institució destina enguany
1,5M€ per al conjunt de
municipis de la demarcació de
Tarragona. A més de finançar
les programacions, aquest
servei pioner fomenta l’activitat
dels més de 1.700 grups artístics
i culturals que actualment hi
estan inscrits.

GANDESA
Ja està a punt el vi del centenari
del naixement de Joan Perucho. Un vi extraordinari “Feixes
Eixutes” de l Escola Agrària de
Gandesa , diseny de l’etiqueta Laia
Domènech de l’empresa primera
tercera.

PAÜLS
Tres dies sense cobertura mòbil a
Paüls per una avaria que Telefónica no resol. L’Ajuntament torna
a queixar-se al Síndic de Greuges
pel problema i les greus mancances de connectivitat del municipi.

terres de l’ebre

DE LA RIBERA D’EBRE
Brigades contractades per administracions
locals recuperen finques cremades pel foc
E

l paisatge de la Ribera
d’Ebre comença a revifar
amb timidesa.
En algunes zones boscoses
s’han fet treballs de reforestació i les brigades contractades
amb plans l’ocupació d’ajuntaments i del Consell Comarcal
netegen les finques agrícoles
que va cremar el foc. Hi ha hagut 115 sol·licituds i ja se n’ha
executat un 30%. Aquestes
feines faciliten que els propietaris, sobretot per qui l’agricultura no és la primera ocupació,
no hagin abandonat els cultius.
El balanç dels alcaldes a la resposta de les administracions,
un any després de l’incendi, és

entre satisfactori i insuficient.
Celebren que hagi estat el primer foc que s’intenta revertir
amb ajuts públics però reconeixen que no totes les promeses s’han complert. A través
de plans d’ocupació del SOC,
el Consell de la Ribera d’Ebre
i l’Ajuntament de Flix han contractat 60 treballadors que integren les brigades encarregades de la neteja de finques
afectades per l’incendi de l’estiu
passat. “Estem prou satisfets de
les feines dutes a terme aquest
any. Vam ser capaços amb el
Govern i el SOC d’impulsar
aquests grups. A banda de poder donar feina 60 famílies, el

CASAL JOVE
El Consell Comarcal de la Terra
Alta organitza un Casal Jove
d’estiu els dies 8, 9 i 10 de juliol a
l’Institut Terra Alta. Està destinat
a l’alumnat que ha cursat 6è de
primària i 1r d’ESO a la Terra Alta
amb l’objectiu d’establir nexes
entre ells i facilitar l’entrada
dels més joves a la nova etapa
de secundària. A més, tindran
l’oportunitat de conèixer el centre
i les seves instal·lacions.

moltes promeses no es compleixen però la valoració que
fem és bona perquè pensem
que alguns departaments estan
duent a terme el que van dir”.

BENIFALLET

MÓRA D’EBRE

Salut inicia les obres
del nou consultori

Obertura Centre
Esportiu Municipal
E

alut va iniciar dilluns les
obres del nou consultori
local de Benifallet.
Compten amb un pressupost
d’execució de 438.000 euros. Aquesta obra té un termini
d’execució de 10 mesos.
Pel que fa al Consultori Local de
Jesús, la licitació per a la redacció del projecte bàsic, projecte

executiu i direcció d’obra finalitza el pròxim dilluns. La licitació d’aquest encàrrec compta
amb un pressupost de 180.000
euros. Es troba en fase de finalització l’obra del Consultori
Local de Garcia, que assumeix
l’Ajuntament del municipi però
que el CatSalut equiparà un cop
finalitzada l’obra civil.

l dilluns 15 de juny va
reobrir el Centre Esportiu
Municipal Aqua Móra d’Ebre.
Durant aquestes darreres setmanes, l’equip tècnic i de
manteniment de l’Ajuntament
i l’esportiu d’Aqua Móra d’Ebre
“hem estat realitzant les modificacions necessàries per fer que
el retrobament amb les rutines
esportives sigui una experiència
còmoda i tranquil·la”. Així, per
garantir la neteja i desinfecció
de les instal·lacions l’horari especial d’aquest estiu serà, de
dilluns a divendres, de 7h a 13h
i de 15h a 21h.
L’Ajuntament ha tingut molta

LA TERRA ALTA
ACOLLIRÀ UN DELS
PRIMERS ESPAIS
TEST AGRARIS

espais test agraris es basen
en un model que facilita la incorporació de persones joves
i noves al sector primari, moltes d’ells sense arrels agràries, que complementa les
actuacions del Departament
d’Agricultura per reforçar la
instal·lació de joves amb la figura del dinamitzador de joves, l’obertura de l’oficina jove
al portal Ruralcat ‘El Planter’, i

la creació d’un observatori de
joves. Així, del 6 al 10 de juliol
se celebrarà de forma virtual
les primeres Jornades sobre
espais test agraris que debatran sobre nous models d’incorporació a la pagesia.
El Departament d’Agricultura
treballa i col·labora amb altres
entitats per a reforçar accions
que impulsin el suport i acompanyament dels nostres joves.

ASCÓ
La Guàrdia Civil va interposar 64
denúncies per pescar il·legalment
en diversos punts del riu Ebre. En
l’actuació es van identificar 125
persones que practicaven pesca
recreativa de forma furtiva o utilitzant mètodes il·legals. A més, els
agents també van denunciar cinc
persones per pescar en una zona
d’exclusió i seguretat de la Central
Nuclear d’Ascó.

paisatge es va recuperant bona
part del que era”, ha dit Gemma
Carim, presidenta de la Ribera
d’Ebre, que afegia que “sabem
que després d’un gran incendi

S

Catalunya acollirà un dels
primers espais test agraris
que entraran en funcionament a l’estat espanyol, en
concret a la Terra Alta. Els

cura en aplicar totes les mesures específiques necessàries
per donar resposta a la normativa vigent en la Fase 3 de la desescalada i a la voluntat de facilitar unes condicions que ens
permetin vetllar per la salut de
totes les persones.
D’aquesta forma “hem reorganitzat la sala de fitness i d’activitats dirigides per assegurar
les distàncies de seguretat i s’ha
implantat un nou sistema de reserva de les activitats dirigides,
que es pot tramitar a les mateixes instal·lacions (recepció) i a
través de la APP mòbil d’AquaMora”.

esports
CELMA
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FC ASCÓ
Riki Nogueria renova
amb l’equip de German

VISCA ELS FILIALS
Seguim sent únics en aquest
Territori. Mentre al Camp
de Tarragona, amb tres
vegades de més població, la
passada campanya només
van haver-hi 5 filials: Salou,
Montblanc, Reddis, Constanti
i Pobla Mafumet, aquí batem
un rècord cada any. A la temporada 15/16 va tornar a tenir
un segon equip l’Amposta, a
la 17/18 la Rapitenca, 18/19 la
Cava i la passada campanya
rècord Guinnes, 4 nous filials:
Ebre Escola, R-Bítem, Olimpic
i Gandesa. I com som molt
grans, la propera campanya
n’hi haurà 3 més que es
recuperen (J. i Maria, Camarles, Ametlla i un Tortosa que
des de l’any 84 no en tenia).
L’ultima vegada que hi va
haver tres filials a tercera
catalana fou en la campanya
10/11 amb Alcanar, Roquetenc
i Amposta. Els va molt bé la
quarta catalana als filials, tres
darrers anys ascensos de Rapitenca, Amposta i Gandesa.
Serà el següent el Tortosa?. Jo
fa anys vaig dir que per a tots
els equips que militin des de
les categories nacionals fins
a la segona catalana hauria
de ser obligatori tenir filial i
que la Federació subvencionés
les fitxes i els àrbitres. Ni el
Barça, ni el futbol televisat, ni
el Covid maten el futbol de les
nostres terres: 11 nous filials
en les últimes sis campanyes.
Felicitats a tots aquests clubs
i a un Catalonia que és el més
veterà, competeix des de
2007.

‘UNITS PELS
ASCENSOS’
Fa unes setmanes va néixer
una altra plataforma ‘Units
pels Ascensos’ una vegada
es va conéixer la decisió de la
Federació Catalana que deixava la temporada de futbol
base com a nul.la (amb només ascensos per les vacants
de categories superiors). Una
sèrie de clubs s’han unit.
Diuen que no estan d’acord
amb la resolució i el seu
objectiu és que s’apliqui el
mateix criteri d’ascensos i no
descensos que s’ha utilitzat en el futbol amateur, o
també en altres territorials
de l’Estat on sí que hi ha
ascensos al futbol base. La
justificació federativa de que
és futbol formatiu i que s’ha
d’entendre que l’aturada ha
estat obligada per una causa
de força major, sembla que
no acaba de convèncer als
membres de la Plataforma.
Ara, a més, s’ha informat
que en pot aparéixer, amb
la mateixa línia i objectiu. Jo
penso que tot es complica
quan al futbol amateur es
decideix que hi hagin ascensos i no descensos. Diuen
que si, per les eleccions a
la Federació Espanyola, es
tractava de tenir contents a
la majoria de clubs possibles.
I potser ho han aconseguit.
Però ara hi ha un greuge
comparatiu que estava clar
que sorgiria si no es donava
nul.litat a totes les categories per igual.

POL PASSARÀ PEL QUIRÒFAN
El 10 de juliol, el jugador de la Sénia, Pol Rodriguez, als 33 anys, tornarà a passar pel quiròfan per ser operat del genoll. El jugador feia
temps que jugava amb molesties. D’altra banda, Xavi Beranuy, també jugador senienc, va ser operat fa 4 mesos i ja es recupera.

Riki.

E

l davanter Riki Nogueira
seguirà a l’Ascó.
És una bona notícia per al club
de la Ribera perquè Riki és dels
davanters buscats a la provincia. Entre altres equips, podia
estar a l’agenda del Tortosa.
No obstant, finalment, segueix
a Ascó.
S’afegeix a les renovacions ja
conegudes de: Nico, Eric, Jorge Granado, Ferran Meseguer,

Quim, Hugo, Arnau, Gerard i
Ñoño.
No s’ha informat encara, en el
moment del nostre tancament,
de la renovació del porter asconenc Sergio Fuertes.
Els fitxatges tancats fins ara
són: Jani (Olimpic), Aniceto (Riudoms), Ivan Martínez
(Cambrils), Facun i Pol Benito
(Tortosa) i Humberto (Almacelles).
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BREUS
EL CD LA CAVA
FITXA A RUBEN
(MONTBLANC)
El CD la Cava ha anunciat el
fitxatge del davanter Ruben
Sánchez, que va estar al
Morell i, durant la temporada passada, al Montblanc.
La cava també ha fitxat al
porter Adrià (Aldeana). De les
incorporacions que avançàvem la setmana passada, que
s’havien de concretar, una és
la de Ruben i en falten dues
més que es preveu que es puguin confirmar en els propers
dies. A més, cal recordar que
4 jugadors extracomunitaris,
segons la direcció esportiva,
acabaran fitxant per tancar
la plantilla. Del filial dir que
s’està gestionant l’arribada
d’un nou tècnic i ahir es va
parlar amb un que té experiència tan a la Quarta com a la
Tercera catalana.

MARC GARCIA

CF GANDESA

El davanter rapitenc, recuperat de la greu lesió, no ha
tingut proposta del Tortosa
per a poder renovar i ara està
en converses amb altres clubs
per a incorporar-se i tornar a
jugar la temporada propera.

Javier Dilla segueix
A

les renovacions del
Gandesa ja confirmades,
cal afegir aquesta setmana la
del Killer Javier Dilla.
Per tant, les renovacions informades pel club, a hores d’ara,
són: Aleix Cuenca, Marc Blanc,
Oriol, Josep, Genís, el porter
David Rojas, Saumell, Carles
Llarch i Dilla.
El davanter aragonès porta 155
gols vestint la samarreta del
primer equip gandesà. Jugador
històric per al club. La seua renovació és una bona notícia per
a l’entitat de la capital terraltina.
Falten renovacions a concretar
o per informar.
En aquest sentit hi ha converses
amb José Ramon, Ubalde i Jaume Gumiel. Encara no es pot dir
que han renovat.
La incorporació coneguda en
aquests moments és la del central esquerrà de la Pobla B, Braian, que ja vam anunciar la setmana passada a Més Ebre.
Foto: Facebook CF Gandesa.

FITXATGE DEL
TIVENYS
El Tivenys ha fitxat a Cristian
Alvarez, procedent de l’Arnes.
És el tercer jugador del club
arnerol que s’incorpora al club
que presideix David Montardit. El Pinell està a l’espera
per poder recuperar jugadors
que estaven a l’Arnes i fins i
tot fitxar-ne algun més.

Javier Dilla.
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EL CENTRAL RAUL GARCIA TORNA AL TORTOSA
Camarero: “des del primer moment sabem quin és
l’objectiu i també que tenim l’obligació d’assolir-lo”
E

l central Raül Garcia torna
a Tortosa. El jugador,
després del seu pas pel club
roigiblanc, va estar al Batea,
al Perelló i durant la lliga
passada a l’Amposta.
Raül ha estat en tractes també
amb l’Ampolla amb qui semblava que podria fitxar. Però, finalment, s’ha decantat per l’oferta
del Tortosa. D’aquesta manera,
la plantilla es va definint a manca de poder incorporar un porter. I, si és possible, un davanter.
Sobre aquesta darrera qüestió,
la del davanter, el tècnic Guillermo Camarero aclaria que
“estem fent gestions i s’està mirant. Però tenim clar que per fer
un altre fitxatge, en aquest cas
d’un davanter, ha de ser d’un jugador consolidat en categories
superiors i que pugui marcar diferències a Segona catalana. En
aquesta línia s’està treballant.
Però, a hores d’ara, s’han d’en-

tendre les dificultats de poder
fitxar un jugador d’aquest pèrfil
perquè, com és normal, la majoria estan esperant altres possibilitats de Tercera divisió o, en
el seu defecte, de Primera catalana. En qualsevol cas, si no arriba, estem satisfets amb el que
tenim per afrontar la temporada
propera”. Entre els noms que ha
sonat ha estat el de Riki, però ha
renovat amb l’Ascó.
Sobre el nou projecte, el tècnic
és conscient de l’objectiu que
té el club: L’ascens. “És la realitat i tots els que formem part
d’aquest projecte hem de saber la responsabilitat que tenim
des del primer moment, amb
l’obligació de pujar. I això, sense
dubte, ha de ser una motivació
i tots hem d’estar preparats per
tenir-la”, deia Guillermo.
D’altra banda, sobre si a Gandesa pot haver-hi algú molest
per la seua marxa, ara a Torto-

Guillermo Camarero, tècnic del Tortosa.

sa (abans a la Rapitenca), l’entrenador explicava que “entenc que pugui haver-hi algú
enfadat. És normal. La relació
era molt bona. Jo estava força
bé allí i la gent de Gandesa em
consta que també estava satis-

feta. Però ja vaig dir al seu dia
que en aquesta ocasió la meua
marxa ha estat per un tema
emocional i personal i per això
vaig prendre la decisió. De vegades hi ha decisions que són
complicades però que s’han

de dur a terme i aquesta, per a
mi, ha estat una d’elles”. La incògnita continua sent l’inici de
la pretemporada. Segons Camarero, “si el campionat hauria
de començar a l’octubre, iniciariem els entrenaments a finals
d’agost per fer una preparació
llarga, amb molts partits”. Per
acabar, el Tortosa, segons fonts
del club, no s’ha posat en contacte amb Xavi Anell, del Perelló, per fitxar-lo. Informació que
s’ha aclarit per evitar confusions. El jugador Sergi Duran ha
renovat.
El Tortosa tindrà amateur. El
tècnic serà Òscar Rumense.
Amb la marxa de Raül Garcia al
Tortosa, l’Ampolla ha incorporat
al central Gavilan (exRiudoms
i exMorell). I també té un davanter aparaulat que ha de ser
determinant. Finalment, dir que
Menacho tampoc acabarà fitxant amb l’Ampolla.

EL PERELLÓ

UE RAPITENCA

Xavi Reverté: “ni afirmo ni descarto L’equip ha de tenir més
que presentaré una candidatura”
gol, la lliga vinent
L

a setmana passada, el
president de la Rapitenca,
Hernan Subirats, va
manifestar que el proper any
és el darrer del mandat seu i
de l’actual junta.
Hernan va informar també que
la junta havia començat a valorar si presentaria una candidatura. En qualsevol cas, el que sí és
cert és que, com manen els estatuts, a principis de l’any vinent
s’obrirà període de presentació
de candidatures.
Per aquest motiu, durant els
darrers dies, ja han sorgit especulacions sobre una alternativa
que pot existir. D’entre els rumors, es comenta que l’exjugador Xavi Reverté podria estar
interessat. De fet, ja en l’anterior
relleu presidencial, Reverté va
manifestar que presentaria candidatura i fins i tot va haver-hi
un programa televisiu, a Canal

Terres de l’Ebre, a Minut 91, en el
que ell va participar i també Hernan, que va acabar sent el president. La candidatura de Reverté,
en aquella ocasió, finalment no
va presentar-se.
Sobre la situació actual, el propi Reverté informava ahir que
“la veritat és que a hores d’ara,
ni afirmo ni descarto que em
pugui presentar. És cert que hi
ha rumors de moviments però
jo el que puc dir és que, fins al
moment, no m’ho he plantejat
seriosament. No obstant, deixo
oberta la possibilitat d’engrescar-me, si hi ha un projecte ambiciós. Ho veurem amb el pas
dels mesos”.
Filial
D’altra banda, quant actualitat
del club, esmentar que Pepo
Reverter, que la lliga passada
va ser delegat del primer equip
i que durant cinc temporades

E

Xavi Reverté.

ha treballat al futbol base, és el
nou segon entrenador del filial,
al costat de Carlos Rodríguez.

l Perelló va confirmar
la setmana passada
la incorporació de dos
davanters.
És el cas de Sergi José i Samu
Blames, dos jugadors que, juntament amb la renovació d’Edgar, reforçaran extraordinàriament la línia ofensiva. El mister
Teixidó admetia que “és cert que
a la lliga vinent, d’entrada, hem
de tenir més gol. Però també
ho és que l’equip ha de seguir
treballant de la mateixa manera, tenint molt d’equilibri i molt
d’ordre. Aquesta és la clau. No
perquè ara tenim més davanters
consolidats a la categoria, hem
de perdre l’equilibri en el joc. A
més, que ningú cregui que ja ho
tenim tot fet. Al contrari. Hem de
continuar amb la mateixa línia
de treball, sent conscients de les
nostres possibilitats i del nostre
objectiu, sempre tocant de peus

a terra. No sabem encara quan
iniciarem els entrenaments.
Però quan ho féssim, a treballar
amb il.lusió i ganes per poder ser
un equip fort i difícil de batre”.
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HI HAURÀ DERBI CONTRA EL TORTOSA MANU ÉS BAIXA
Trobada de jugadors de l’Aldeana Joseph, nou jugador
del Catalònia
per celebrar l’ascens

L

a UE Aldeana va celebrar
dissabte l’ascens amb una
trobada de jugadors, cos
tècnic i directiva.
Tots plegats van portar durant
la jornada la samarreta groga
commemorativa de l’ascens. Va

ser una trobada organitzada per
l’equip per gaudir de l’ascens a
Segona. La temporada vinent es
presenta interessant, si es confirma el grup de 10 format íntegrament per equips ebrencs. I
hi haurà un derbi inèdit fins ara

en competició oficial, contra
el Tortosa. A la plantilla, s’han
d’afegir, a les renovacions ja
conegudes, les de Kazu, Ferran,
Flore i Toni Ondazabal.
Paul Sabin ha causat baixa.
Foto: cedida
Joseph, nou jugador del Catalònia.

CF PINELL

E

“Som dels equips que voldríem una
competició més curta a Tercera”
E

l Pinell tornarà a jugar a 3a
catalana, la lliga vinent.
No obstant, com altres clubs,
es veurà afectat per la crisi. Per
això, de cara a la nova competició, al Pinell voldrien “un sistema
que, d’entrada, sigui molt més
còmode com podria ser fer dos
grups de 9 i, posteriorment, un
play off. Del play-off posterior ja
en parlaríem com es faria però
el que nosaltres voldríem, com
altres equips, és que hi haguessin menys jornades. I així poder
tirar avant una campanya, que si
és com les habituals, amb la lliga
de 18 equips i amb 34 jornades,
ens serà molt complicat poder
fer-ho”. Des de la junta pinellana desitjarien que “la Federació
estudiés el tema i que trobés
una solució. Sembla que en altres categories, com la Segona
catalana, es faran dos grups de
10. Veiem més lògic que es pu-

l Catalònia ha incorporat
a Joseph Ongola, defensa
central que estava al Tortosa.
D’aquesta forma, l’equip de la
Santa Creu veu reforçada la
seua defensa, una vegada Manu
ha estat baixa.
Manu havia renovat però
posteriorment va plantejar a
la directiva jesusenca que, per
una qüestió personal, volia tornar al Godall.
Cinta Querol, presidenta del
Catalònia, explicava que “ens
sap mal que Manu no formi
part de l’equip, perquè estàvem
molt contents amb ell. Però

vam entendre que vol anar al
Godall, l’equip del seu poble,
per ajudar ja que, segons ens va
comentar, a Godall han marxat
diversos jugadors i es necessitava recuperar-ne per poder
tenir més efectius. Ell també
estava molt agust aquí al Catalònia, però s’ha d’entendre la
situació i ell ha de fer el que li
digue el seu cor. Per això no hi
ha cap problema i, des del club,
hem acceptat que pugui marxar desitjant-li el millor perquè
s’ho mereix, com a persona i
com a jugador”.
Foto: facebook CD Tortosa.

Miguel fitxa a l’Ametlla
M

gui fer també a Tercera, on clubs
com el nostre encara som més
modestos i tenim més dificultats.
A més, i això és una opinió, si hi
ha cap rebrot (esperem que no),
amb una competició més curta,

hi hauria menys problemes que
si es fa de 34 jornades amb el
que això comportaria havent de
jugar algun dia festiu o acabant
molt tard l’any vinent. És la nostra opinió”.

iguel Reverté va fer 15
gols la lliga passada
en 22 partits disputats a
l’Ulldecona.
En les darreres setmanes, ha estat un davanter molt sol.licitat,
tenint diverses propostes, de
Segona i Tercera catalana. Finalment, el veterà davanter ampostí s’ha decidit per la proposta
de l’Ametlla de Mar. Per tant, la
temporada vinent formarà part
del nou projecte calero, a la Tercera catalana.

Miguel, nou jugador de la Cala.
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TERCERA CATALANA

ES DISPUTARÀ EL 2021

Juanjo Agustin, mister del Godall, Suspensió del desè
torneig Jordi Pitarque
i Robert Costa torna al Corbera
E

l CF Godall ha informat
del nou entrenador per la
temporada vinent.
Es tracta del canareu Juanjo
Agustin que durant temporada
passada i part de l’anterior, va
estar al Catalònia amb qui va
disputar la promoció d’ascens
contra el Montblanc. L’equip
godallenc ha sofert diverses
baixes de jugadors que han tornat a l’Ulldecona (Pasi, Canalda, Guillem Cana, Vives i Ferran Domènech). El porter Àlex
Estorach tampoc continua. Ha
fitxat pel Catalònia. Entre les
altes, destacar la del defensa
Manu, que torna a l’equip de la
seua població després del seu
pas pel Catalònia.
D’altra banda, una altra banqueta de Tercera catalana
queda també ocupada des
d’aquesta setmana. Es la del
Corbera. El nou tècnic, que
també farà de jugador, és Ro-

David Ferré, president del Corbera, i Robert Costa.

bert Costa, que torna al club
després de l’etapa amb l’equip
del seu poble, la Fatarella.
El Corbera ha fet oficials les
renovacions de: Elyas, Christian Paredes, Pau Andreu, Jordi
López, Yerai, Pol, Enric Dominguez, Aleix Vidiella, Àlex, Marc,
el porter Cristian Tomàs, Juan

Antonio Alvarez i Enric Gironés.
Així mateix, avui ja es pot informar del fitxatge, per al Corbera, del defensa central Carlos
Ivan, que estava al Cambrils
Unió i que també va jugarm
anys enrera, al Camarles i al
Torreforta.

L

UE R-BÍTEM
“S’ha de valorar l’esforç que faran
els jugadors la propera temporada”
L

a UE Rem-Bítem va
celebrar dissabte l’ascens
de categoria, amb un seguit
d’actes que van començar
a l’ajuntament de Tortosa i
van passar després a Bitem
amb una ofrena a la patrona i
una altra recepció oficial, en
aquest cas a l’EMD.
L’equip torna a la Segona catalana, quatre anys després. La
plantilla, cos tècnic i afició va
gaudir de la celebració, també
ja pensant en la propera temporada. El president més veterà
del nostre futbol Joaquim Roda,
admetia que “per nosaltres i entenc que per altres equips, es
presenta una campanya complicada. No disposar d’ingressos
amb els que hi comptàvem amb
les barres que tenia el club pel
Renaixement o d’altres, amb els
que tampoc podrem comptar,
suposen un greu contratemps

A la foto de dalt, el Barça, guanyador l’any passat del torneig.

’Associació Esportiva Jordi
Pitarque Ceprià confirma
la suspensió del que havia de
ser el desè torneig JPC.
Disputat els dos primers caps
de setmana de setembre al
municipi de l’Ampolla, el torneig JPC es un dels esdeveniments esportius de futbol base
més importants a Catalunya,
i compta amb la participació
d’equips com el FC Barcelona,
RCD Espanyol, València CF, Vila-real CF, etc. així com d’altres
equips de les províncies de Tarragona, Lleida, Castelló i Barcelona.
L’Associació ha comunicat

aquesta setmana que “enguany
afrontàvem amb especial il·lusió la desena edició del torneig,
una data que commemoràvem
amb preparacions extraordinàries i sorpreses per a tots els
equips. La situació, però, crida
a fer ús de la responsabilitat social davant la crisi derivada pel
Covid-19. El benestar i seguretat dels participants, famílies,
entrenadors, voluntaris i espectadors és la nostra prioritat
i, així, seguint les recomanacions de les autoritats governamentals, sanitàries i esportives,
s’aplaçarà el desè torneig per a
l’any 2021”.

Quarta catalana
*El Camarles tornarà a tenir filial. Així s’ha informat aquesta
setmana des del club del Baix
Ebre. Restava encara decidir qui
seria el mister.
Ofrena de l’ascens a la Verge de l’Oliva.

per a la planificació pressupostària. Som un club, com molts,
que ens hem de basar amb ingressos atípics i no disposem
de subvencions importants.
Per això, en aquests moments,

he de destacar els jugadors per
l’esforç que faran per jugar la
temporada vinent. S’han adaptat a la nova realitat. Cal valorar-ho i estict agraït i orgullós
per aquest motiu”.

*El CD Tortosa, si no hi ha res de
nou, també farà filial la temporada propera. L’entrenador està
previst que sigui Òscar Rumense.
D’aquesta forma, si es confirmen els filials que hi ha previstos, la Quarta catalana pot tenir

el major nombre d’equips dels
darrers anys.
Falta confirmar oficialment la
renúncia de l’Arnes, a Tercera,
i saber si el Benissanet acabarà ocupant la seua plaça. Tot
apunta a que sí, i això es el que
va comunicar el club arnerol
fa dues setmanes. Però manca
que es faci oficial.
I una vegada així sigui, el Benissanet també tindrà el comunicat oficial de que és equip de
Tercera. Caldrà esperar.

esports
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FITXATGES PRIMERA I SEGONA CATALANA

PROCEDÈNCIA
TORTOSA
CAMBRILS
RIUDOMS
PERELLÓ
ALMACELLES
TORTOSA
OLIMPIC
POBLA B
AMPOLLA
LA SÉNIA
NÀSTIC JUVENIL
ASCÓ
VILASECA JUV
OLÍMPIC
FLIX
FLIX
ULLDECONA
AMPOSTA
AMPOLLA
AMPOSTA
CAMARLES
ARNES
AMPOSTA
AMPOSTA
JESÚS I MARIA
LA CAVA
RODA DE BARÀ
AMPOSTA B
JUVENIL
TORTOSA
ULLDECONA
RAPITENCA
RAPITENCA
R. DOMINICANA
ALDEANA
ULLDECONA
TORTOSA
LA CAVA
ULLDECONA
VILASECA JUV
BATEA
POBLA B
TORTOSA
POBLA B
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
RAPITENCA JUV
S BÀRBARA
TORTOSA
TORTOSA
CAMARLES
S. BÀRBARA
RAPITENCA
AMPOSTA
AMPOSTA
ULLDECONA
RODA BARÀ
AMPOSTA
RAPITENCA
ASCÓ
VINARÓS
GODALL
GODALL
GODALL
RAPITENCA B
AMPOSTA JUV
GODALL
VINARÓS
VINARÓS
S BÀRBARA
GODALL
ALCANAR
VINARÓS

JUGADOR
POL BENITO
IVAN MARTINEZ
ANICETO OKENVE
XAVI JAIME
HUMBERT MALLAFRE
FACUNDO GARCIA
JANI
JOSÉ LUIS RUIZ
RAMON LLADÓ
MARC LLEIXÀ
DAN REVERTÉ
PACHU
COTAINA
ORIOL PRAT
ERIC FERNÁNDEZ
XIXO
XAVI OBIOL
MARC PERELLÓ
GUILLEM NAVARRO
GERARD MIQUEL
AITOR ARASA
QUIM BRU
ANGEL MENACHO
CARLOS BELTRI
JORDI RULLO
SMAIL KASSEMY
IBRAHIM BOULAHYA
SEBASTIA CALLAU
MARC CANOS
NACHO NUEZ
FELIPE GUACHAPA
DE LA TORRE
MARCEL ESPANYA
CHRISTO
SERGI ESCODA
FRAN CORELLA
AARON GAVELA
BRIAN BERTOMEU
IVAN PAEZ
ROGER ROYO
SELU
MOHA
FRANCO SANFILIPO
BRIAN PIÑEIRO
LLUÍS CAPITAN
POL SABATER
JOSÉ HERNÁNDEZ
ENRIC QUEROL
PAU CASTRO
JOAN SABATÉ
SAMU
SERGI JOSÉ
JUANJO CENTELLES
IVAN GASPARIN
ROGER ESCRIBA
CARLES KADER
MARC FABREGAT
SERGI GALERA
ARNAU BERTOMEU
FERRAN ROIG
XAVI MARQUÉS
LLUC GARCIA
JOAN CANALDA
GUILLEM CANA
ÀLEX PASALAMAR
CRISTIAN REGOLF
PAU PÉREZ
FERRAN DOMÈNECH
FERRAN RODRIGUEZ
CHRISTIAN GIL
AMADO CLOTET
JOSEP VIVES
DAVID MOSEGUI
HUGO ESPINOSA

NOU EQUIP
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
ASCÓ
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
RAPITENCA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
ALDEANA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOLLA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
AMPOSTA
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
CAMARLES
GANDESA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
PERELLÓ
R-BITEM
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA
ULLDECONA

TERCERA i QUARTA CATALANA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
CATLLAR
JUVENIL
SALOU
PERELLÓ
TORREFORTA
LA FATARELLA
RAPITENCA
R-BÍTEM
CAMARLES
TORTOSA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
J. CATALÒNIA
SANTA BÀRBARA
J. CATALÒNIA B
J. CATALÒNIA B
J. CATALÒNIA B
SANTA BÀRBARA
REGIONAL CANÀRIES
S. BÀRBARA
GODALL
ULLDECONA

ANDREU PANISELLO
CARLOS JIMÉNEZ
CALOS BELTRI
ÀLEIX CESPEDES
ANDREU GOMEZ
ALBERTO FAURA
LLUÍS VILA
CARLOS IVAN
ROBERT COSTA
FERRAN BUERA
JORDI ABELLÓ
JAUME GONZALEZ
JOSEP GAITAN
RAMON LUZ
RAMON PLANAS
MARC HOSTAU
IVAN CANALDA
MANU
PAU MUÑOZ
EDGAR FERRERES
ALEIX BAYERRI
ÒSCAR ANGUERA
CRISTIAN ARASA
DANI INIESTA
XAVI PASTOR
ÀLEX ESTORACH
ION OSLABANU

AMPOSTA B
AMPOSTA B
AMPOSTA B
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
AMETLLA
CORBERA
CORBERA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
EBRE ESCOLA
GANDESA B
GANDESA B
GANDESA B
GANDESA B
GODALL
GODALL
GODALL
J. CATALÒNIA
J. CATALÒNIA
J. CATALÒNIA
J. CATALÒNIA
J. CATALÒNIA
J. CATALÒNIA
J. CATALÒNIA

JOAQUIN CELMA

AIXÍ ESTÀ EL MERCAT EBRENC
TOP SECRET
· Mercat de Tarragona: Cambrils Unió, segon any de renovació, només segueixen
set jugadors. Entre altres,
han fitxat Escrich (Albí), Àlex
Fernández, Torres i Gallego
(Ampolla), Uri i Marc Benito
(Tortosa), Eudal (Gramanet),
Miki (Roquetenc), Ivan (Pobla
B). Enguany Amores donarà
guerra. A la Pobla B es nota
l’arribada d’Àlex González,
que farà tàndem amb Cristino. TIndrà millor equip, segueixen 7 jugadors i han fet
molt bons reforços. A Roda
Barà ha hagut menys revolució. Segueixen 13 jugadors i
és dels equips que ha tancat
més aviat la plantilla. El seu
mister és Nando Canton que
va estar al Vendrell. Un gran

entrenador. A Montblanc continua Mercadé a la banqueta i
gairebé ho fa tota la plantilla.
Les cinc altes són del juvenil i
el filial. Plantilla gairebé tancada. A la Canonja, molt canvi.
Només segueixen 11 jugadors
i de les altes, 7 de la Floresta.
Seguirà Dominguez. Al Catllar,
continuen 5 jugadors. Isaac
tindrà un atac de luxe amb Adri
Sales (Borges) i Geri (J i Maria).
La Floresta, dels equips més joves: de les altes, 8 juvenils.
· Es nota la mà de Nacho al
Tortosa. Dos èxits: portar a Camarero i fer el filial. I el president gestiona el ‘money’ com a
bon economista que és.
· Els que no entenen de futbol diuen que Teixidó és un
entrenador defensiu. Ha fitxat

TERCERA i QUARTA CATALANA

PROCEDÈNCIA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
FLIX
REUS J
INACTIU
JUVENIL
JESÚS I MARIA
ULLDECONA
RAPITENCA B
CANONJA
BENISSANET
AMPOSTA B
S. BÀRBARA
S. BÀRBARA
S. BÀRBARA
AMPOSTA B
AMPOLLA
ARNES
ARNES
ARNES
R-BITEM B
INACTIU
INACTIU
LA CAVA
INACTIU
AMPOSTA JUV
AMPOSTA JUV
EBRE ESCOLA
RAPITENCA B
ULLDECONA
AMPOLLA
AMPOLLA
RAPITENCA B
RAPITENCA B
INACTIU
AMETLLA
INACTIU
INACTIU
INACTIU
INACTIU
MASDENVERGE
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
S JAUME
S JAUME
AMETLLA
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
JUVENIL
ULLDECONA
S BÀRBARA
EBRE ESCOLA B
EBRE ESCOLA
ROQUETENC
S BÀRBARA
AMETLLA
ARNES
ARNES

dos davanters més, Sergi José
(Camarles) i el rodamón Samu
(Tortosa), que, juntament amb
Edgar, faran una davantera explosiva. La pregunta és si podran jugar els tres, dos d’ells
amb caràcter especial. Però
alli estarà el domador de Teixi.
· Una de les virtuts de Manu és
que és bona persona. El Godall, el seu poble, el necessitava i no va dir no; i va deixar
el Catalònia molt al seu pesar.
· La Rapitenca va voler fitxar
a Xavi Jaume i Edgar i els dos
van decidir no fer-ho.
· Segueix el festival de fitxatges; només entre Ampolla,
Amposta, Tortosa, Ulldecona,
Santa Bàrbara i Roquetenc
sumen més de 60, veure per
creure.

ENTRENADORS

JUGADOR

NOU EQUIP

RAFA AGUILERA
DAVID ALCALÀ
RONALD
MARIUS
LUIS GARCIA
ARNAU VALLDEPEREZ
GERARD PUJOL
SERGIO
JOAN CARLES PONS
IVAN GONZALEZ
LUIS DAVID
JOSE CASTRO
DAVID FERRER
ROGER MIRALLES
MARC MIRÓ
GENÍS VALLS
SAUL LOPEZ
ALEIX CABALLE
ERIC TORRES
ALBERT GORDO
JOHN
MIQUEL PIÑOL
GERARD ESTORACH
VALLS
JOEL FORNÉ
RAIMON FOSCH
ALBERT NOGUERA
ETHAN
ERIK MURIA
LLUIS
DIDAC RIUS
MARC TENA
ROGER SOLA
ROGER SANTAELLA
SERGI CASTAÑO
GUILEM CASANOVA
XIMO MARTI
TONI CALAFAT
RAUL JIMENEZ
DAVID MAGRIÑA
AARON VILA
JOAN MARIA “ joma”
JOBSON RONALDO
MANUEL CARDOSO
CRISTIAN ADELL
PAU BUJ
KAMEN KAMENOV
JUANJO MAGRINYÀ
ARNAU PARDO
ALEIX VIZCARRO
ORIOL FIBLA
ANDREU SANCHO
PAU SUBIRATS
MIQUEL MATAMOROS
JOAN MARTINEZ- DECO
ERIC BERNAD
ADRIA POY
JOSEP MARIA PELLISA
ALEX INIESTA
JOSE MULET
ROBERT BELTRAN
JOSÉ LUIS AMADOR ‘CHIQUI’
MANU

JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
JESÚS I MARIA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
LA CAVA
OLÍMPIC
OLÍMPIC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
ROQUETENC
S. BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.BARBARA
S.JAUME
S.JAUME
S.JAUME
S.JAUME
S.JAUME
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
RAPITENCA B
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
ALCANAR
MASDENVERGE
JESÚS CATALÒNIA B
JESÚS CATALONIA B
MASDENVERGE
MASDENVERGE
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS

QUARTA CATALANA
ALCANAR

MIQUEL CERVELLÓ

AMETLLA B

XAVI SUBIRATS

CAMARLES B
EBRE ESCOLA B

XAVI VAQUER

GINESTAR

ÀNGEL GUIU

CATALÒNIA B

PAU ALEGRIA

JESÚS I MARIA B
LA CAVA B
LA FATARELLA

JORDI BARRUFET

MASDENVERGE

CRISTIAN TORTA

OLIMPIC B

EMILIO PEDROLA

R BITEM B

SISCO MARTÍ

TIVENYS

IGNASI MAURI

TORTOSA B

RUMENSE

XERTA

A partir del
3 de juliol,
anàlisi
de les
plantilles
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gastronomia

SARDINES
EN ESCABETX
INGREDIENTS
• 400 g de sardina fresca
• una mica de farina
• 1 cabeça d’alls
• 2 gots d’oli d’oliva verge extra
• 1 got de vinagre de vi
• una branca de farigola
• una branca de romaní
• 3 fulles de llorer
• 2 cullerades de pebre vermell dolç
• 1 bitxo picant
• sal i aigua (si cal)

PREPARACIÓ:
Renteu les sardines i traieu totes les escates sota l’aigua.
Veureu que en tenen moltes.
A continuació, li traieu el cap i
els budells. Rentar bé de sang
la sardina. Això per cada una
d’elles, és una feineta sí. Les
saleu i les enfarineu. Prepareu
una paella amb abundant oli i
quan estigui ben calent, les fregiu per totes dues bandes i un
cop fregides, les reserveu sobre
un paper absorbent. A continuació, les col·loqueu en una cassola de fang, ben distribuïdes.
L’ordre és important. Penseu
que l’escabetx s’haurà d’escampar bé. Seguidament, aprofiteu l’oli de fregir les sardines,

però passeu-lo per un colador.
Ompliu un got amb aquest oli i
el poseu en una paella i afegiu
un segon got d’oli i daureu una
mica 4 o 5 alls sencers dins. Ara,
poseu-hi la farigola, el llorer i el
romaní. Ben repartit. Afegiu-hi el
pebre vermell, ho remeneu una
mica i immediatament (abans no
es cremi el pebre). Molt a poc a
poc, afegiu un got de vinagre a
la paella. Molt de compte! A poc
a poc i tingueu a punt una tapa.
Un cop barrejat l’oli amb el vinagre, deixeu-ho coure uns 4 minuts. Remeneu una mica i ja ho

tindreu a punt per tirar-ho per
sobre de les sardines. Ben escampat i les hauria gairebé de
cobrir. Que no quedi cap sardina sense escabetx. Ara afegiu
un bitxo, així agafarà un puntet
picant molt agradable. Ja només ho heu de deixar refredar unes quatre hores mínim
abans de menjar. Però de totes
formes s’aconsella menjar-ho
l’endemà o dos dies després.
Guardeu-ho a la nevera.
VARIANTS: S’hi pot afegir pebre vermell picant o també
ceba tallada a la juliana

serveis
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I M M O B I L I À R I A
EN LLOGUER
Pis molt tranquil i
confortable amb
pocs veïns.
65M2 (2 habitacions: 1 matrimoni, 1
individual).
Carrer Tivissa de
Móra d’ Ebre

Tel.
609 375 465
SE ALQUILA
LOCAL EN

/ /

S E R V E I S

/ /

23

R E L A X

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

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ
DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT
SENSE
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
M.C.M.
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:

T’interesses per
millorar el descans.
Pots experimentar
certa tensió que prové de l’àmbit laboral
i cerques maneres
de trobar l’equilibri,
perquè no afecti a la
teva salut.

Necessites alliberar-te d’algunes preocupacions i et poses
a treballar per estar
més tranquil. Una
amistat del passat,
et podria contactar
per demanar-te ajut
econòmic.

Contactes amb algunes persones del
passat que et poden
ajudar a expandir un
negoci. Hauràs de
contenir-te davant
diverses temptacions sexuals. Compte si tens parella.

Dies de possibles
gestions documentals. Trobades i
converses per aclarir
diversos assumptes
amb els germans. Per
millorar l’economia
et planteges un canvi
de residència.

Algunes pors no
resoltes es poden
mostrar per fer-te
saber que hi has
de posar solució.
Si tens algun talent
artístic oblidat, et
sents amb ganes de
recuperar-lo.

Projectes a futur
amb la parella, que
et fan feliç. Coneixes
gent nova, especialment vinculada
al sector laboral. Et
tornes a connectar
amb tot allò que et
dona plaer.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Els amors en la distància o mitjançant
aplicacions virtuals
poden donar-se i el
problema serà decidir-se. La parella pot
passar un moment
delicat i demana la
teva atenció.

Si hi havia algun
problema familiar,
ara es pot donar el
pont necessari per
establir una millor
connexió. Al sector
econòmic pots
comptar amb algun
ajut providencial.

Tot i el teu tarannà
habitual, més aviat
silenciós, en aquests
dies et trobaràs
més comunicatiu.
El sector laboral
continua amb alguns
retards, cal una mica
de paciència.

Despeses relacionades amb els fills.
En l’amor tendeixes
a ser idealista. Si
estàs coneixent una
persona, caldrà no
perdre de vista la
realitat, per evitar
desil·lusions.

Mart amb Neptú inclina a l’acció. Pots
sentir una energia
que t’impulsa a
seguir el teu instint,
sigui quin sigui.
Compte amb les accions poc definides,
cal ser prudent.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Mart i Neptú a
Casa VI t’inclinen a
exigir concreció al
sector laboral, per
organitzar-te la vida.
Tornes a llocs que
enyoraves. Xerrades
interessants al voltant d’una taula.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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SPORTS FEVI

ISABEL CARRASCO

LA VEU EBRENCA A LA GALA FINAL
D’OPERACIÓN TRIUNFO DE TVE
Q

ISABEL CARRASCO

ui no ha sentit parlar
d’Operación Triunfo,
també conegut per les sigles
OT? Milers d’espectadors/
es segueixen, des de fa més
de deu anys, aquest concurs
que pretén formar cantants
de música comercial i del
qual van sortir catapultats
a la fama David Bisbal,
David Bustamante, Chenoa,
Rosa López... Aquest any,
l’edició més llarga en duració
des dels seus inicis a causa
de la pandèmia va culminar,
com sempre, amb l’entrega
dels trofeus a la guanyadora,
en aquesta edició, Nia, i als
finalistes, però, enguany els
premis tenien un to diferent,
un to ebrenc, ja que els
trofeus estaven dissenyats
i confeccionats per una
empresa ebrenca amb seu a
Tortosa: Sports Fevi.
Parlem amb els propietaris de
l’empresa, els germans Ferre:
Xavier i Nati.

Una de les productores
més importants, creadora
d’un ampli ventall de programes i formats com: Crónicas marcianas, El Hormiguero ¡Mira quién baila!,
Tu cara me suena, i com no,
OT, entre molts altres, us fa
una trucada per dissenyar i
confeccionar els trofeus d’enguany d’OT. Quin repte, no?
Si, ha estat un repte molt engrescador perquè sabíem de la
importància i repercussió que
tindria si arribàvem a fer els trofeus.
Hi va haver alguna premissa
pel que fa a disseny, material, mida?
Tot va estar consensuat amb
la persona que portava el
tema. Natros vam anar fent i presentant diferents prototips fins a
aconseguir el model que desitjaven.
La difusió mediàtica d’aquest
programa us podria beneficar per ampliar mercat? Som
competitius?
Si clar, és una targeta de presentació molt bona, encara que ja
hem treballat per productores
de TV. Nosaltres treballem els

trofeus a nivell estatal amb la
nostra web solotrofeos.com, i
estem oberts i preparats per enviar trofeus on sigui. A les nostres
comarques hi ha professionals
molts bons amb qui sempre ens
hem complementat i no envegem la feina de la competència,
la nostra és una feina ben feta,
i t’asseguro que de competència n’hi ha, i molta, com a tots
els sectors. A les Terres de l’Ebre
som molts bons.
La creativitat i l’originalitat
poden ser uns factors diferencials
Si, és un tret diferencial, però no
hem de deixar de banda l’atenció
al client i l’empatia.
Ens podríeu descriure els diferents models que heu dissenyat per aquesta edició
d’OT?
Són trofeus de metacrilat personalitzats a color amb la nostra
impressora UV. El trofeu de la
guanyadora està dissenyat amb
la forma del Logo d’OT i els al-

tres amb una forma rectangular,
també de metacrilat. Disposem
d’una màquina làser que talla el
metacrilat.
Va ser diferent el trofeu per
al periodista Roberto Leal,
presentador del programa
que anunciava el seu comiat?
Si, volien una reproducció a escala del sofà on seu el presentador
per entrevistar als concursants.
Se’ns va ocórrer confeccionar
una estructura metàl·lica, amb el
seient i respatller dissenyat amb
una impressora 3D que va agradar molt.
A part dels trofeus, esteu
dedicats a la venda de material esportiu i especialitzats
en instal·lacions esportives,
equipaments per a centres
educatius, parcs infantils...,
heu seguit amb el negoci
familiar dedicat al món de
l’esport, però ampliant les
vostres activitats. I aviat celebrareu el 40è aniversari.

Efectivament. El comerç i el món
està canviant contínuament, i
des de l’entrada de Decatlhon a
Tortosa, vam creure convenient
potenciar una activitat que ja
treballàvem que són les instal·lacions esportives, i deixar de
banda la venda al detall. També
hem potenciat les nostres webs:
sportsfevi.com i solotrofeos.com
Com bé dius, l’any 2021 complirem 40 anys, i voldríem aprofitar aquest espai per felicitar a
la nostra mare i al nostre pare,
ja que van ser ells els iniciadors
de la marca Fevi, que va tenir
molt èxit a les Terres de l’Ebre, i
com no, també agrair a tots els
amics i treballadors que ens han
ajudat i han contribuït a arribar
als 40 anys. Des d’aquí, MOLTES
GRÀCIES!!
Seguiu amb la mateixa filosofia d’aconsellar i assessorar el client?
Si clar, però això només es pot
fer si et formes per conèixer bé
el producte que vens.

I vatros, quin esport practiqueu?
Xavier: Fitness, Btt, Tenis, Futbol
Nati: Trekking
Quin/a esportista admireu, i
per què?
Xavier: Admiro a tots els esportistes que se sacrifiquen i troben
amb l’esport una forma de viure.
Nati: Jo sóc fan de les persones
que practiquen esport per passar-ho bé!

“ESTEM OBERTS
I PREPARATS
PER ENVIAR
TROFEUS ON
SIGUI”

