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Desacord canareu
d’Alcanar, Joan Roig, demana una resposta al delegat de Govern, Xavier Pallarés, convocant la reunió amb
L’alcalde
Joan Sabaté per les ajudes dels aiguats de 2018. Des de Delegació de Govern responen que Alcanar ha presentat
incorrectament les sol·licituds. Plana 3

Salut instal·la el nou
accelerador lineal a Jesús

Enlairem Deltebre respon al
portaveu d’ERC, Joan Alginet

Preocupació continguda a la
Terra Alta pel rebrot a Casp

Salut no esperarà a la construcció del nou edifici
oncològic de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per instal·lar i posar a funcionar el nou accelerador lineal que va donar la Fundació Amancio
Ortega (FAO). L’instal.larà a l’Hospital de Jesús.

Més Deltebre exigeix a l’alcalde que retorni als
veïns els diners del soterrament de les línies de
mitja tensió. Enlairem Deltebre ha respòs: “El
grup d’ERC segueix en la seva acció de populisme i demagògia”.

A la Terra Alta miren de reüll però amb certa tranquil·litat la veïna comarca del Baix Aragó-Casp,
que torna a la fase 2 del confinament per un rebrot, amb 47 casos detectats.
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L’estat d’alarma cau, però la crisi sanitària
contínua
L

a „Nova normalitat“ o
„l‘etapa de represa“,
s‘enfronta a una fase „nova
i perillosa“ de la pandèmia,
segons avisa L‘OMS
(Organització Mundial de la
Salut).
Després de gairebé 100 dies,
hem deixat enrere l’estat d’alarma i el país entra a la nova normalitat o a l’etapa de represa,
però l’obligació de portar mascaretes i mantenir les distàncies
ens recorda que la crisi sanitària
no ha desaparegut màgicament,
ni de bon tros. Això sí, ja ens podem moure amb total “llibertat”.
El país torna a funcionar com
ho feia abans que el coronavirus
posés en escac al món.
En aquests mesos han mort gairebé 29.000 persones a Espanya, i el mapa mundial del coronavirus és esgarrifós amb més
de 8,6 milions de casos i més de
460.000 morts a tot el món, i la
por als rebrots segueix latent.
Amb aquesta “normalitat”, el
Govern no descarta el pitjor dels
escenaris amb una situació que
es descontroli, i que ens calgui
tornar a decretar un nou estat d’alarma. Però, de moment,
l’evolució de l’epidèmia no ha
impedit que es compleixi la
data de la fi de l’excepcionalitat
que anunciava a les comunitats
autònomes, la recuperació de
manera definitiva de les competències que fins ara es concentraven amb un únic comandament: El Govern, cosa que ja
venia passant des que Sánchez
va donar llum verda als governs
autonòmics en un decret anterior per pilotar la transició

des de la fase III cap a aquesta
“nova normalitat”. Així que els
presidents autonòmics tenen
la total llibertat per decidir, via
decret, amb quines mesures específiques gestionen l’epidèmia
en els seus territoris. L’obligació de portar mascareta, però,
seguirà vigent en tot el país en
espais i transports públics; també la limitació d’aforament en
locals, comerços i espectacles
públics fins que la pandèmia
remeti i mentre les autoritats
públiques ho considerin necessari. Però ara són les comunitats
autònomes i els ajuntaments els
responsables de vigilar, inspeccionar i controlar que es compleixen aquestes normes. Ara,
les empreses que ja estan organitzant la volta a la feina han de
tenir present la regla del metro i
mig, l’ordenació de llocs i torns,
i han de prioritzar el teletreball

sempre que sigui possible. El
decret també obre l’educació
presencial, tot i que el curs està
a punt de tancar, amb limitacions en el nombre d’alumnes per
classe, i distàncies físiques entre
pupitres. Els estadis també podran obrir la porta al públic prèvia autorització del Consell Superior d’Esports (CSD), i amb el
vistiplau de l’organitzador, Sanitat i les comunitats autònomes.
És a dir que les administracions
competents hauran d’assegurar el compliment de les normes d’aforament, desinfecció,
prevenció i condicionament.
Els parcs infantils també estan
oberts, però s’ha de respectar
la distància mínima interpersonal i, de nou, l’ús de mascareta.
Amb aquestes normes l’Executiu confia que es mantingui
a ratlla la propagació de la infecció. Per tant, a partir d’ara,

cada comunitat tindrà el seu pla
per substituir les mesures excepcionals amb les quals s’han
combatut la primera onada. Un
mal moment per prendre decisions “esbojarrades” sobretot
si l’OMS avisa que la pandèmia
està entrant en una fase “nova
i perillosa” i demana mantenir
una “vigilància extrema”. El director general de l’Organització
Mundial de la Salut ha advertit
que la pandèmia de coronavirus està entrant en una “nova i
perillosa fase”, alertant que “el
virus segueix expandint-se ràpidament, segueix sent mortal,
i molta gent és susceptible de
contreure’l. És comprensible
que la gent estigui farta d’estar
a casa, i que els Estats vulguin
obrir les seves fronteres i economies”, però ha subratllat que
“s’ha de mantenir una vigilància
extrema”..

www.mesebre.cat
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
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ALCALDE D’ALCANAR
Roig: “demanem resposta a Pallarés convocant la reunió
amb Sabaté per les ajudes dels aiguats de 2018”
L

’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, ha recordat que
diferents alcaldes i alcaldesses
republicans van adreçar cartes
al delegat del Govern a l’Ebre,
Xavier Pallarès; i al subdelegat
del govern espanyol a
Tarragona, Joan Sabaté;
sol·licitant la convocatòria
d’una reunió conjunta per
esclarir els criteris i les
quantitats a cobrar per les
ajudes dels aiguats de 2018.
“El senyor Sabaté va manifestar

públicament en una entrevista
a Ràdio Ebre Cadena Ser la seva
disponibilitat a assistir a la reunió
conjunta mentre que el senyor
Pallarès encara no ens ha contestat. Així que li demanem, una
vegada més, que ens doni resposta a les peticions que li hem
fet arribar per escrit i convoqui la
reunió conjunta amb el senyor
Sabaté, els alcaldes i alcaldesses
dels municipis afectats”, ha dit
Roig. L’alcalde canareu ha afirmat
que “el Departament de la Presidència ha d’emprendre accions

urgents per aconseguir rectificar els criteris que ha establert i
fer possible que els ajuntaments
puguem cobrar la integritat de les
quantitats econòmiques assignades que ens va comunicar el senyor Sabaté”. Roig ha advertit que
“si a causa de la inoperància del
Departament de la Presidència
els ajuntaments al final no poden
rebre les ajudes, els representants
d’aquest Departament hauran
d’assumir la responsabilitat de la
pèrdua d’unes inversions, tan necessàries per als nostres pobles”.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar.

DELEGACIÓ DE GOVERN
“Alcanar ha presentat incorrectament les
sol.licituds i en breu se li farà un requeriment tècnic”
El Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre comunica que el
passat dijous 18 de juny, a petició de diversos ajuntaments
afectats pels aiguats de l’octubre
de 2018, es va dur a terme una
reunió amb la Delegació del Govern i la Direcció General de la
Presidència. “En aquesta reunió
es va concretar amb els ajuntaments la presentació de les sol·
licituds per rebre aquests ajuts i
des del Departament de la Presidència es va agafar el compromís que un cop analitzades tècnicament aquestes sol·licituds

convocarà una propera reunió
‘in situ’ a les Terres de l’Ebre. La
reunió va tenir un to cordial i, en
cap moment, els ajuntaments
van demanar més accions per
part del Govern. El Govern comunica que la major part dels
ajuntament afectats han presentat aquestes sol·licituds de les
subvencions pels aiguats d’octubre de 2018 dins els terminis
establerts, tenint en compte
que es podien fer des del passat 4 de març, sense afectació
per la Covid19. Malgrat això, el
Govern informa que l’Ajunta-

ment d’Alcanar ha presentat incorrectament les sol·licituds, per
la qual cosa en breu se li farà un
requeriment tècnic. Finalment,
el Govern a les Terres de l’Ebre
explica també que el contacte i
reunions amb el subdelegat del
Govern de l’Estat a Tarragona
són periòdiques, per aquest i per
qualsevol tema que afecta a les
comarques ebrenques; amb tot,
el delegat del Govern està convençut que si l’alcalde d’Alcanar
vol reunió amb el subdelegat del
Govern segur que l’atendrà “sense cap inconvenient”.

Xavier Pallarés, delegat de Govern.

“Aquesta subvenció està polititzada”
Sobre el que s’ha informat des
de la Delegació que Alcanar ha
presentat incorrectament les sol·
licituds, l’alcalde d’Alcanar, Joan
Roig, responia que “és molt significatiu que l’alcalde d’un municipi, declarat zona catastròfica al
2018, hagi d’assabentar-se pels
mitjans de comunicació i no
de manera directa pel Departament. Amb aquest gest per part
d’un Departament que ha de
defensar els interessos dels municipis de l’Ebre m’acabo con-

vencent que aquesta subvenció
està polititzada, i el que intenten
es amagar la seva pròpia incompetència”. Roig afegia que “a cada
pas que dona el Departament de
presidència veig més clar que els
ajuts pels aiguats del 2018 estan
en greu perill degut als criteris
que ells mateixos van fixar sense voler escoltar als ajuntaments.
Però a Alcanar farem valdré els
nostres drets com a ciutadans
afectats per una catàstrofe natural
i lluitarem per la subvenció fins al

final. Per moltes traves que hi posin alguns”. L’alcalde canareu deia
també que “és important recordar
que Alcanar va sofrir danys per
valor de 8 milions en reparacions
d’infraestructures afectades pels
aiguats del 2018. Imaginem-nos la
feina que suposa fer un estudi exhaustiu i una valoració econòmica
de totes les infraestructures danyades arreu del terme municipal
per a un poble de 9.000 habitants.
Tot i això, vam enviar un informe
detallat dels danys soferts a cau-

sa dels aiguats a la subdelegació
del govern espanyol. Un informe
que els tècnics del ministeri van
comprovar i aprovar. La trucada
del subdelegat del govern a Tarragona anunciant l’atorgament de la
subvenció al nostre municipi n’és
la prova més evident. Just després de l’Estat d’Alarma i sabent
les dificultats dels ajuntaments a
l’hora de gestionar la crisi sanitària, el Departament de presidència, que ha establert uns criteris
per cobrar les ajudes de difícil

compliment, ens demana que
els fem arribar un altre informe
dels danys. L’Ajuntament d’Alcanar el divendres passat (dintre
del termini fixat) torna a enviar
l’informe de danys amb els nous
requeriments. I ara ens fan un
últim requeriment a través dels
mitjans. Volem cobrar els 4 milions que l’Estat ha transferit a
Presidència i que el senyor Sabaté ens va comunicar. Cal que
des de Presidència rectifiquin
els errors perquè sinó seran els
responsables de que els 6,9 M€
que havien d’arribar als Ajuntaments de TTEE afectats acabin
perdent-se”.
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MÉS
NOTICIES
BONA VALORACIÓ
Meritxell Roigé, alcaldessa
de Tortosa, ha manifestat
que celebra el canvi de plans
del Departament de Salut per
instal.lar el nou accelerador
lineal a l’Hospital de la Santa
Creu de Jesús, com havien
reclamat des de l’Ajuntament, “és la millor solució,
fins que Salut no solucioni la
mobilitat de l’Hospital Verge
de la Cinta”. Per la seua part,
el PSC de Tortosa també
celebra el canvi de rumb del
govern de la Generalitat i
que “hagi inclòs una esmena
als pressupostos, a proposta
del grup socialista, per la
que s’inclouran 100.000 €
destinats a estudis previs per
al Nou Hospital”.
En els darrers dies s’ha parlat
de la constitució d’una plataforma que vol que es posi
en marxa el nou accelerador
lineal a Tortosa. La gerent
de la Regió Sanitària Terres
de l’Ebre, Mar Lleixà, ho
ha entomat “amb una part
d’empatia” però assenyalant
que la decisió d’instal·lar
l’aparell a l’Hospital de la
Santa Creu de Jesús “ja estava presa des de fa setmanes”.
D’altra banda, la directora
de Salut a l’Ebre ha avançat
que se segueix treballant en
projectes de millora dels centres hospitalaris al territori i
que “hi haurà aviat notícies
importants d’inversions”. “El
Verge de la Cinta necessita
inversions i posar-se al dia
com a hospital del segle XXI
i de referència del territori,
sense cap mena de dubte.
Hi ha projectes molt ben
encarrilats, a Urgències,
amb l’ampliació de l’UCI i en
conjunt. L’edifici oncològic és
una peça més”, ha destacat.

ORGULL LGTB
Setmana d’actes virtuals per
commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI
La conferència institucional,
avui divendres, anirà a càrrec
del doctor Miquel Berzosa,
oncòleg de l’hospital Verge
de la Cinta de Tortosa.

tortosa

SANITAT
Salut instal·la el nou accelerador lineal a
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús
S

alut no esperarà a la
construcció del nou edifici
oncològic de l’Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa per
instal·lar i posar a funcionar
el nou accelerador lineal que
va donar la Fundació Amancio
Ortega (FAO).
La regió sanitària ha iniciat els
tràmits per substituir l’actual
aparell de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús, que fa uns 11
anys que funciona. Amb el nou
accelerador tots els tractaments
es podran fer a Tortosa i s’evitarà
que alguns pacients hagin d’anar
a l’Hospital de Reus. En un futur

es traslladarà a l’edifici oncològic que es construeixi al Verge
de la Cinta però s’ha optat per
instal·lar-lo a Jesús ja que el projecte del nou edifici està aturat a
l’espera d’una modificació definitiva del POUM de Tortosa. La
gerent de la Regió Sanitària de
l’Ebre, Mar Lleixà, diu que el canvi de plans ha estat “per no causar més perjudicis a les persones
que requereixen tractament”,
i que en alguns casos s’han de
desplaçar a Reus. “Per això, s’ha
optat finalment per instal·lar-lo a
Jesús i traslladar-lo quan es pugui al Verge de la Cinta”.

‘T’HEM TROBAT A FALTAR’
Campanya per promoure el comerç local que
remarca la proximitat amb la clientela
D

es d’ahir dijous, diversos
espais de Tortosa mostren
cartells de grans dimensions
amb un missatge ben clar:
‘T’hem trobat a faltar’.
És la manera com els comerciants volen agrair la confiança de la clientela amb les botigues i establiments de la ciutat,
i també serveix per subratllar la
importància d’aquest vincle, ara
que ja ha començat el camí de
tornada a la normalitat després
de l’aturada provocada pel confinament.

INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
WIN JESÚS
Des d’aquesta setmana ja són
obertes al públic les instal·lacions esportives del WIN Jesús.
Una vegada aixecades les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus, ja s’ha
pogut fer efectiva l’obertura
del complex, des d’ara baix la
gestió de l’empresa municipal
TortosaSport. Aquest canvi su-

Tot plegat va en la línia de donar
suport els establiments de proximitat, remarcant el caràcter de
“gran centre comercial a l’aire
lliure que caracteritza Tortosa”,
subratlla l’alcaldessa.
En aquest sentit, la presidenta
de la Federació Comercial i de
Serveis, Maria José Ferré, ha assenyalat que “ara, més que mai,
mantenim la confiança en la
gent de Tortosa i de tot el territori per mantindre actiu el gran
comerç que tenim a la nostra
ciutat”.

posarà diversos avantatges als
usuaris de la instal·lació, ja que
passen a estar vinculades directament al WIN Tortosa. Per
aquest motiu, els abonats del
WIN poden fer servir, indistintament, tant les instal·lacions
situades a l’estadi com les que
s’ubiquen a la carretera de Jesús a Roquetes. Des de dilluns
acullen el campus multiesportiu i ahir dijous està prevista
l’obertura de la piscina, mentre
que la setmana que ve serà el
torn de les pistes de pàdel.

CAMPANYA DE
PROMOCIÓ DE LA
CIUTAT
L’Ajuntament de Tortosa ha
iniciat una campanya de promoció turística que vol atraure
visitants a la ciutat durant els
pròxims mesos. La proposta se
sustenta en diverses accions
que s’aniran implementant al
llarg de les pròximes setmanes, i que ja han mostrat el primer dels impactes amb un es-

pot de 20 segons que s’emet
durant dos setmanes per la
televisió nacional. El vídeo
també tindrà altres formats. La
campanya es podrà visualitzar
a les principals xarxes socials, amb la qual cosa es podrà
segmentar per arribar al públic
objectiu amb major facilitat.
En tots els casos, els vídeos
prenen com a protagonistes
els actius turístics dels quals
disposa Tortosa i que confereixen una destinació de qualitat.

montsià
MÉS
NOTICIES
DIPUTACIÓ:
PRIORITATS A
L’EBRE
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DIPUTACIÓ
Inversió de gairebé 19 MEUR a la seva xarxa
de carreteres els pròxims quatre anys

A les Terres de l’Ebre, es
prioritzarà el condicionament
de la T-324 entre Benissanet
i Móra d’Ebre; la construcció
d’una rotonda a la TV-3025,
a la intersecció amb el Camí
de les Candenes a l’Ametlla;
també es preveuen millores
puntuals a la TV-3421 entre
Mas de Barberans i Roquetes i la construcció d’una
rotonda a la mateixa via a
l’encreuament amb el carrer
Constitució de Roquetes. Una
circumval.lació a Ulldecona
(TV-3313) i l’inici de construcció d’un bypass a la TV-3401
entre l’Ampolla i Deltebre
completen el llistat.

L

AJUTS
D’AGRICULTURA
ECOLÒGICA A 298
PAGESOS EBRENCS

El Festival preveu una quarantena de
concerts individuals i tres a l’aire lliure

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) ha fet
afectiu el pagament dels imports corresponents a l’ajut
d’agricultura ecològica de
la campanya 2019. L’import
total del pagament és de
7.459.934,02 €. A les Terres
de l’Ebre hi ha 298 beneficiaris que rebran ajuts per
import de 950.543 euros.

DIA DE L’ORGULL
LGBTI
Amposta celebra el Dia de
l’Orgull amb la penjada
de la bandera al balcó de
l’Ajuntament i la projecció
del documental EnFemme.
El consistori ha preparat
aquestes activitats, que
arranquen avui divendres,
amb la penjada de la Bandera
al balcó de l’Ajuntament
(12.30h). Diumenge, dia de
l’Orgull LGBTI, tindrà lloc la
I Activitat esportiva Moute per la Diversitat. I l’1 de
juliol, projecció del documental EnFemme, a les 22h. a Lo
pati.

5

a Diputació aprovarà
un pla quadriennal per
ordenar les inversions a les
carreteres de la xarxa viària
i que preveu una inversió de
18,65 milions fins 2023.
Seran, en concret, setze projectes: deu al Camp de Tarragona i
sis a les Terres de l’Ebre, que es
repartiran el 60% i el 40%, respectivament, de la inversió final.
Afectaran 36 dels 1.100 quilòmetres de vies que gestiona
l’ens. La seva inclusió al pla, expliquen, s’ha fet tenint en compte criteris “tècnics” de seguretat,
rendibilitat i impacte social. Un

cop aprovat el Pla Zonal de Carreteres de la Diputació, previst
a finals d’any, s’hi podrà afegir
la transformació de camins en
carreteres, com el que uneix la
Ràpita i Poble Nou del Delta. El
diputat delegat de l’Àrea de Serveis al Territori (SAT) de l’organisme provincial, Adam Tomàs,
ha subratllat que si bé, d’entrada, el repartiment pressupostari
inicial entre les carreteres del
Camp i l’Ebre és d’un 70% i un
30%, respectivament, l’allargament de les obres i el cost final
el situarà entre el 60% i el 40%.
“Una distribució molt raonable”.

DELTACHAMBER MUSIC

D

el 28 de juliol al 2 d’agost
de 2020, DeltaChamber
Music Festival celebrarà
l’edició “Parèntesi” amb una
programació que inclou 40
concerts individuals i tres
concerts de música de cambra
a l’aire lliure, sent una proposta
de transició dissenyada
per garantir les actuals
recomanacions sanitàries.
En vista d’un 2020 ple de reptes,
DeltaChamber Music Festival
ha apostat per reinventar-se,
adaptar-se i adequar-se a la

SANT JAUME:
TORNA EL BUDA
BIKE
Amb la nova normalitat torna
el BUDA BIKE. L’ajuntament de
Sant Jaume, Parc natural del
Delta de l’Ebre i 4 Camins com
a organitzadors, presenten les
noves dates. “Tornem-hi, ens
espera l’illa de Buda a cop de
pedal, natura, gastronomia i
folclore”. Les places són limitades. I les noves dates són el 8 i

situació amb l’objectiu de poder
apropar, un any més, la cultura a
la nostra societat. En aquest sentit,
“Parèntesi” neix com una edició
especial, trencadora, sensorial,
adequada als temps que corren,
molt diferent del format habitual
d’aquesta cita, i que ajorna fins
al 2021 la celebració del cinquè
aniversari del festival. Des d’ara,
ja es pot consultar la informació
al renovat lloc web del festival:
www.deltachambermusicfestival.
com, on molt aviat també
s’activarà la venda d’entrades.

el 9 d’agost, el 22 i 23 d’agost i
el 5 i 6 de setembre. El preu de
la inscripció és de 25 euros (es
destinarà el 20% per a millores i
protecció de l’illa de Buda). Per
més informació i inscripcions, a
l’oficina de Turisme (10 a 14 h.).
D’altra banda, aquesta setmana
el municipi no ha pogut celebrar
les Festes de la Segregació
com és habitual, però, des
de l’Ajuntament s’ha creat un
programa d’activitats per a, dins
de les possbilitats, poder-ho
celebrar “amb família i amics”.
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ESQUERRA –
MÉS DELTEBRE
EXIGEIX A SOLER
QUE RETORNI
ALS VEÏNS ELS
DINERS DEL
SOTERRAMENT
DE LES LÍNIES DE
MITJA TENSIÓ
El grup municipal d’Esquerra
Republicana – Més Deltebre ha
presentat al registre de l’ajuntament una petició dirigida al
govern de Lluís Soler perquè
retorni de manera imminent
els diners que els veïns de la
zona dels “Hortets” van pagar
en contribucions especials per
al soterrament de les línies
de transport elèctric de mitja
tensió. Segons informa Esquerra-Més Deltebre, “aquesta
petició arriba després que
el govern d’Enlairem Deltebre anunciés una important
inversió d’Endesa al municipi
i que comportarà soterrar les
línies àeries de mitja tensió
en altres zones, sense cap
cost per als veïns i veïnes”. El
grup municipal d’Esquerra,
tant la passada legislatura com
aquesta, ha defensat al Ple
que les companyies elèctriques
eren qui havien de sufragar els
costos dels soterraments.“Vam
haver de sentir que la nostra
petició era ‘populista’ i que
demanàvem l’impossible a
les companyies elèctriques. El
temps ens ha donat la raó”, ha
dit el portaveu republicà Joan
Alginet. Els republicans però,
consideren que encara queda
molta feina a fer, i que “mentre
els veïns afectats pel soterrament del tram urbà que va del
C. Joan XXIII fins al centre de
transformació del C. Miguel de
Unamuno no se’ls retornin els
diners que van pagar, no tindrà
tota la ciutadania de Deltebre
el mateix tracte. Esquerra
demana a l’alcalde cercar una
solució tècnica per als veïns que
han hagut de pagar de la seva
butxaca el soterrament. A Deltebre, tenim clar que tots tenim
els mateixos deures, dubtem
però, que tinguin els mateixos
drets”, ha manifestat Alginet.

ENLAIREM DELTEBRE
“El grup d’ERC segueix en la seva acció de
populisme i demagògia permanent“
E

l govern d’Enlairem
Deltebre ha respòs a les
declaracions del portaveu
d’Esquerra Més Deltebre, Joan
Alginet.
Des del govern d’Enlairem Deltebre “considerem que aquesta
és una proposta més del grup
d’ERC que s’emmarca en la seva
acció de populisme i demagògia
permanent”. I recorden, al mateix
temps, que des del govern municipal es van fer “les gestions
oportunes per tal que, tot i que
el soterrament va ser una iniciativa dels veïns i veïnes afectats i
això comporta que la companyia
no hagi de fer front a la despesa
del soterrament, aquesta es fes

càrrec d’una part important del
cost de l’obra, a banda de la important rebaixa respecte el pressupost del projecte de soterrament que havia promogut sense
èxit el govern del qual l’actual
cap de l’oposició formava part”.
Finalment, des d’Enlairem Deltebre s’ha recordat que les actuals
inversions de la companyia, al
voltant d’1.100.000€, són conseqüència de les gestions realitzades per part del govern municipal per tal de millorar el servei
de la xarxa elèctrica, i és la pròpia
companyia qui prioritza i promou
les actuacions necessàries al respecte un cop Endesa ha absorvit
la companyia Eléctrica del Ebro”.

Imatge d’arxiu de l’inici dels treballs de soterrament de la línia elèctrica.

L’AMETLLA DE MAR

TUNA TOUR

La pirotècnia,
darrere de l’incendi

Banys turístics amb
tonyines en alta mar

D

L

iumenge va haver-hi un
incendi de vegetació que
va cremar una superfície 1,6
hectàrees al barranc entre les
urbanitzacions de Les Tres
Cales i Sant Jordi d’Alfama.
L’incendi, que va cremar un
camp de cultiu i massa fores-

tal i va estar controlat durant la
mateixa tarda, hauria estat provocat per l’ús de material pirotècnic. Els Agents Rurals recorden que està prohibit fer ús de
petards i coets a una distància
menor de 500 metres de zona
forestal.

DENUNCIEN UNA
CONDUCTORA QUE
QUADRUPLICAVA
LA TAXA
D’ALCOHOLÈMIA

els efectes de begudes alcohòliques. La jove va provocar
un accident a la C-12 a Jesús i
va donar un resultat superior a
0,40mg/l, segons la policia de
la Generalitat. Com a resultat
de l’accident cap persona va
resultar ferida, però els danys
en els dos vehicles eren considerables. Les diligències foren
elevades al Jutjat de Guàrdia de
Tortosa. (ebredigital.cat)

Agents dels Mossos van denunciar una conductora de
26 anys i veïna de Tortosa per
un delicte de conduir sota

a setena temporada del
TunaTour, l’oferta turística
del grup Balfegó per banyarse amb tonyines en alta mar,
s’ha adaptat a les mesures
sanitàries que garanteixin
un entorn segur per gaudir
d’aquesta experiència.

Tant a l’oficina d’atenció al públic com al catamarà s’ha reduït
l’aforament a la meitat i es faran
controls de temperatura al port.
Per evitar contagis, s’han instal·
lat catifes higièniques desinfectants i s’haurà de portar mascareta.
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CONSELL COMARCAL

ROQUETES
‘FES UN PAS CAP A LA DIVERSITAT’
EN SUPORT AL COL·LECTIU LGBT

CAMPANYA ‘FES
UN PAS CAP A LA
DIVERSITAT’
El Consell Comarcal del Baix
Ebre se suma a la campanya
‘Fes un pas cap a la diversitat’, que promou el Servei
d’Atenció Integral (SAI) LGBTI
juntament amb la resta de SAI
comarcals i locals de Catalunya
i que consisteix a pintar un
pas de vianants amb els colors
de la bandera de l’arc de Sant
Martí per tal de commemorar
el Dia per l’Alliberament LGB-

MOVEM TE
AGÈNCIA DE
LA NATURA DE
CATALUNYA
Movem Terres de l’Ebre
proposarà al Govern de la
Generalitat que el territori
ebrenc aculli la seu principal
de l’Agència de la Natura,
l’organisme que ha de servir
per impulsar polítiques de
protecció, restauració i millora
de la gestió i la conservació de
la biodiversitat i el patrimoni
natural català. Després de
l’aprovació al Parlament, de
la Proposició de llei de creació
de l’agència, “Movem ja es
va posicionar públicament a
favor del nou organisme”.

FESTA MAJOR DE
PAÜLS
La Festa Major serà del 13 al
16 d’agost. L’accés al recinte
serà molt semblant al de la
piscina municipal, ja que els
aforaments hauran d’estar
molt controlats. Una piscina

TI. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer visibles i efectius els
drets de totes les persones. El
president del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Xavier Faura;
la consellera comarcal de
Serveis Socials, Laura Fabra; el
conseller comarcal de Joventut, David Poy; la consellera
comarcal de Comerç i Consum,
Virgínia Borràs; el conseller
comarcal Andreu Curto i una
representant del col·lectiu
LGTEbre han pintat una franja
d’un pas de vianants a l’accés
al Consell Comarcal.

Amb motiu de la commemoració aquest diumenge
28 de juny, del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI,
l’Ajuntament de Roquetes
se suma a la campanya ‘Fes
un pas cap a la diversitat’,
pintant un banc a Roquetes
amb els colors de la bandera de l’arc de Sant Martí de
l’Alliberament LGBTI. Aquesta acció també es portarà a
terme en altres punts de la
ciutat i de la Raval de Cristo.
La regidora de Qualitat de
Vida, Cinta Garcia, ha pintat
personalment el banc situat al carrer Pare Romanyà,
acompanyada del regidor
dels Serveis Municipals, Ivan
Garcia, i d’operaris municipals que han donat suport a
l’activitat.
La regidora, Cinta Garcia,
ha manifestat que “des de
l’Ajuntament, amb petits

gestos com aquests, es vol
lluitar per garantir els drets
de la gent i que tinguin la
llibertat de poder estimar a
qui es vulgui sempre amb
respecte”.

TRÀNSIT

CAS CASTOR

CECOT

RESTRICCIONS AL
TRANSPORT

EL PSOE REBUTJA
ARA INVESTIGAR

QUERELLA
CONTRA L’ESTAT

Els transportistes catalans
critiquen que tornin les
restriccions de pas per als
tràilers. Trànsit ja va restablir
les prohibicions per l’N-340
i l’N-240. I ara fa el mateix
amb els trams de l’N-II a
comarques gironines. La
Confederació Empresarial de
Transports per Carretera de
Catalunya (CETCAT) reclama
que “el desviament obligatori”
s’acompanyi “de la gratuïtat
de peatges”. Recorda que
el sector ha estat “clau” per
garantir abastaments durant
el confinament.

“No existeixen sospites
fundades de que s’hagi
produït alguna irregularitat”
al voltant d’un cas que “es remunta a una legislatura molt
anterior”. Aquest és l’argument que el PSOE ha utilitzat
a la Junta de Portaveus del
Congrés dels Diputats per
rebutjar portar al Ple el debat
i votació de la creació d’una
comissió d’investigació sobre
les possibles responsabilitats
polítiques per l’adjudicació,
finançament, construcció i
indemnització del projecte
Castor.

La Cecot ha presentat un
recurs contra el govern espanyol per no haver retornat
als particulars i empreses
consumidores de gas el
cost del manteniment de la
plataforma Castor. Segons la
patronal, l’Estat reconeix haver percebut 34,5 MEUR, però
no els ha tornat als consumidors, sinó que els ha destinat
a millorar altres instal·lacions
a través d’Enagás. L’entitat
adverteix que el Suprem ha
dictat quatre sentències, que
obliguen l’executiu de Pedro
Sánchez a abonar els imports.

que dimecres es va obrir. “Si les
condicions ho permeten, serà
del 24 de juny al 6 de setembre”. A causa de la pandèmia,
no hi haurà accés gratuït per tal
de poder controlar l’aforament
i evitar aglomeracions. “No es
dispensaran entrades diàries.
No hi haurà cursets de natació,
només hi haurà abonaments

que es podran adquirir a les
oficines de l’Ajuntament”. Segons informa l’alcalde, Enric
Adell (a la imatge), l’aforament
de les instal·lacions pot anar
variant durant l’estiu, en funció
de la fase en que ens trobem.
Hi ha un aforament per les instal·lacions, un altre per la piscina gran i un per la petita.

NOTÍCIES
BREUS
4.262 MILIONS
PER A IMPULSAR
EL TURISME
El Govern central destinarà 4.262 milions en el pla
d’impuls del sector turístic,
un document que consta de
28 mesures i 5 línies d’actuació. 200.000 euros del pla
es destinen a l’elaboració de
vint-i-una guies per prevenir
el contagi de coronavirus i es
promou un distintiu per als
establiments turístics que
les segueixin. Però el gruix
dels doblers, 3.362 milions
d’euros, serviran per reactivar el sector mitjançant
mesures laborals, programes
de formació i capacitació i
liquiditat per a les empreses
a través d’avals ICO. També
es destinen 859 milions a
millorar la competitivitat de
la destinació.

SE SUSPENEN
LES FESTES DE LA
RAVAL DE CRISTO
La Comissió de Festes de
la Raval de Cristo ha fet un
comunicat informant de la
suspensió de les Festes Majors: “degut a l’actual situació
ens veiem obligats a prendre
una decisió molt complicada
ja que teníem molta il·lusió
de fer les nostres primeres
festes” .

TRACTAMENT
CONTRA EL
MOSQUIT
Les pluges més constants del
que és habitual i els temporals de llevant fan preveure
enguany una temporada
complicada pel que fa als
mosquits. De forma excepcional, s’han fet més tractaments i sobre més hectàrees
del que és habitual.

URV
La URV és troba entre les 150
millors universitats del món
de menys de 50 anys, segons
Times Higher Education
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MÉS
NOTICIES
SANTA BÀRBARA
Santa Bàrbara promociona
el comerç local amb un vídeo
per les xarxes socials. D’altra
banda, la Regidoria d’Esports
informa que la temporada de
piscines és del 20 de juny al
13 de setembre. Finalment,
informar que “Fer números”
de Joan Carles González Pujalte, guanya el XXIX Concurs
Literari Santa Jordi.

LA SÉNIA
La regidoria d’Infància de
l’ajuntament convoca a tots
els pares i mares dels infants
inscrits a l’Espavil 2020, a la
reunió que tindrà lloc el avui
divendres a les 20 h a la sala
gran de la Casa de Cultura.

ULLDECONA

montsià

LA RÀPITA
‘Viatja lluny sense sortir de casa’, la nova
campanya per atreure turisme de proximitat’
L

’Ajuntament de la Ràpita
ha engegat una nova
campanya de promoció
destinada a atreure turisme
de proximitat aquest estiu.
L’alcalde, Josep Caparrós, i el
regidor de Mitjans de Comunicació, Joan Grau, han presentat aquest dimarts l’espot
de campanya i l’eslògan, ‘Viatja
lluny sense sortir de casa’, que
té la intenció d’atreure a aquell
turisme nacional que enguany
no podrà viatjar a destinacions
exòtiques a causa de la pandèmia del coronavirus.
En el vídeo, es mostren els es-

pais idíl·lics del delta de l’Ebre i la
badia dels Alfacs amb elements
de la cultura i la gastronomia
local, amb la idea de presentar
la Ràpita com una destinació de
natura exuberant i aventures per
a tota la família. “No cal anar a
grans destins per a veure paisatges meravellosos com són els
que tenim a la Ràpita i al Delta
de l’Ebre”, ha dit l’alcalde de la
Ràpita, Josep Caparrós. “Intentem cridar l’atenció del turisme
de proximitat. Ens hem basat en
els estudis de visitants que tenim al poble i en les tendències
de turisme que hi haurà durant

aquesta situació excepcional
que estem vivint”, ha detallat el
regidor, Joan Grau. “Hem inten-

tat emocionar, mostrar un lloc
com les Terres de l’Ebre que per
molts està encara per descobrir”.

SALUT

L’Ajuntament ha instal·lat dos
desfibril·ladors, als Valentins
i al Barri Castell, amb una
inversió de 5.680 euros,
subvencionada al 40% per la
Diputació.

Preocupació continguda a la Terra Alta pel rebrot
de covid a la veïna comarca del Baix Aragó-Casp

NIT DE SANT JOAN

A

Els Bombers van atendre 709
avisos durant la revetlla de
Sant Joan, un 40% menys que
l’any passat, a tota Catalunya.
Pel que fa a les assistències
mèdiques, 3 foren a les Terres
de l’Ebre. De les 120 intoxicacions, 1 fou a l’Ebre. Dels 19
accidents de trànsit, atesos
pel SEM, dos van ser al territori. No obstant, no va haver
cap víctima mortal.

Caseres, Batea, la Pobla
de Massaluca o Riba Roja
d’Ebre miren de reüll però
amb certa tranquil·litat la
veïna comarca del Baix AragóCasp, que ha retornar a la
fase 2 del confinament per un
rebrot de covid, amb 47 casos
detectats.
Confien que es controli aviat i
ho viuen amb calma perquè la
mobilitat amb aquesta comarca
torna a estar limitada. A la Terra
Alta, on el turisme rural s’ha reactivat amb molta força, es viu

la contradicció de celebrar que
els sectors econòmics puguin
reposar-se de l’aturada i la preocupació per l’arribada de molts
visitants. Els pobles s’organitzen
perquè les activitats festives no
siguin un reclam i que els serveis
municipals, com les piscines,
es puguin mantenir amb aforaments controlats.
Des del Consell Comarcal de la
Terra Alta, amb el turisme rural
desbordat, els alcaldes han consensuat incentivar serveis i activitats que permetin evitar aglo-

meracions i limitar la mobilitat
entre municipis.
Per exemple, s’apostarà per un
model de festes majors amb actes de format local, on es garanteixi el compliment de les mesures de distanciament social i que
no suposin un reclam, sobretot
entre el jovent d’altres poblacions. “Hem de donar serveis i
oferta però que es puguin gaudir
de forma ordenada”, ha apuntat
Neus Sanromà, presidenta del
Consell Comarcal de la Terra
Alta.

Lluís Salvadó per l’1-O.
D’aquesta manera ja s’han recollit els 200.000 euros que hi
havia pendents per completar
la fiança i el TSJC no embargarà els béns de Jové i Salvadó.
Ara bé, Jové té pendent una altra fiança, de 2,8 milions, que el
Tribunal de Comptes ha de determinar si està abonada amb
la causa de l’1-O al Tribunal
Suprem. El TSJC ha informat
que la secretària de la sala civil i
penal ha rebut els comprovants
d’ingrés de la fiança d’1,6 MEUR.

En un breu comunicat, ERC ha
agraït la solidaritat de la ciutadania i ha celebrat poder “con-

MOVEM TE
Presentarà una moció de
rebuig al transvasament de
l’Ebre a Cantàbria aprovat per
la CHE la setmana passada.

MAYOR
ZARAGOZA
Acte de lliurament dels premis de la XIIIena. edició del
Premi Mayor Zaragoza, que
enguany serà virtual. A partir
del dia 29 el podreu veure a:
www.unescotortosa.cat

JOVÉ I SALVADÓ
PAGUEN LA
FIANÇA D’1,6 MEUR
QUE ELS IMPOSA
EL TSJC PER L’1-O
La Caixa de la Solidaritat ha
recaptat els 1,6 MEUR que el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) reclama
al portaveu adjunt d’ERC al
Parlament, Josep Maria Jové,
i al diputat republicà rapitenc

tinuar fent front a la repressió
de l’Estat i la causa general
contra l’independentisme”.
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LA CALA
QUART CAPÍTOL,
ENTRE TONYINES,
EL DIA 5 DE
JULIOL
Joan Rovira afronta el
quart programa ‘Caçadors
de Gambusins’ al Canal
EbreXperience, visitant de
nou l’Ametlla de Mar.
Rovira, sorprès de que
ningú al món pugui bussejar entre tonyines viu en
primera persona l’experiència, amb molta incredulitat
fins que es posa a l’aigua i
veu les grans tonyines que
hi ha sota d’ell.
El protagonista de Tuna-Tours és Fernando de
Subkro que equipa i acompanya al cantautor a la
profunditat on les tonyines
nedant en cercles.
Un nou capítol per gaudir
d’una nova experiència
ebrenca. Les imatges no
tenen pèrdua.

ELS PROGRAMES D’EBREXPERIENCE
Joan Rovira torna a l’Ametlla, destinació de
bussing ebrenca, en la recerca del ‘Gambusí’
J

oan Rovira torna a la
Cala en la seua peculiar
recerca del Gambusí, a través
d’EbreXperience. Va preguntar
entre els seus habitants si
sabien on pot trobar-lo. Els
caleros van insistir en què la
llegenda diu que ha de buscar
al fons del mar.
Per fer la
sota l’aigua, Joan
Rovira acudeix al centre de Busseig Plancton, on Eli i Aurora el
portaran al Jardí de les Esponges. Després, passejant pel port
de La cala, el cantautor entra
dins la caseta de Tuna-Tours i
inicia una experiència amb les
tonyines a partir d’un pescador
local que li diu que es pot bussejar entre tonyines i segur que
allí pot trobar l’animal mitològic.
Aquest serà el quart capítol de
‘Caçadors de Gambusins’, al
Canal EbreXperience (streaming).

El programa de “Caçadors de Gambusins”, enregistrat a l’Ametlla, es podrà veure

DE FORMA GRATUÏTA
Incrementa el número d’empreses i autònoms, vinculats
al turisme, que es promocionen a través d’EbreXperience
E

l portal EbreXperience
va néixer amb l’objectiu
de promocionar empreses i
autònoms vinculats al món
del turisme que, a través
del portal que edita el Més
Ebre, poden promocionarse de forma gratuïta. A
mesura que passen les
setmanes, l’increment
d’empreses que es poden
trobar a EbreXperience
ha incrementat de forma
considerable. Així mateix,
dia a dia, el número de
visites al portal continua
superant les previsions.
Els programes temàtics,
que es troben al Canal
EbreXperience, ajuden a la
promoció del portal perquè,
amb el seu seguiment,
amplien la seua visualització
i, de retruc, també el de les
empreses que hi apareixen.
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La Bona Teca.
Coneixerem
a dos dones que
es reivindiquen
com artesanes
i compromeses amb la terra. Constatarem
de primera mà la complicitat d’una
mare, Carmen Ferrer, i la seua filla, Pili Sanmartin,
que comparteixen les arrels de la rebesàvia
BÀRBARA FORÉS que dóna nom a aquest celler,
ubicat a Gandesa (Terra Alta), i que ja compta amb
la sisena generació. El celler Bàrbara Forés va ser
pioner en l’elaboració de vins a la Terra Alta amb
la garnatxa blanca com a eix vertebrador. Ara,
mare i filla, han començat un nou camí que les ha
permès desaprendre per aprendre de nou juntes,
combinant tècnica i intuïció.

També al You Tube EbreXperience

Y

ou tube. Els programes del portal EbreXperience (Caçador de Gambusins, De Cara a Barraca, la
Bona Teca i Lo Moixonòleg) ja es poden seguir també al Canal de You Tube EbreXperience. Un
nou conducte per seguir les experiències turístiques del territori des de diversos àmbits.

Programes de la setmana

E

e el diumenge dia 5 de juliol a les 20 hores.

ls programes d’aquesta setmana. Diumenge passat, dia 21, es va estrenar el tercer capítol de
‘Caçadors de Gambusins’. Dimarts 23 es va emetre ‘De Cara a Barraca’, amb el Club Patí L’Aldea
com a protagonista. I dimecres dia 24 es va poder veure ‘La Bona Teca’ amb Isabel Carrasco, al celler
Bàrbara Forés. Tot aquests programes, a més del portal EbreXperience, es poden trobar a les xarxes
socials.

GUANYADORS: DINAR A RESTAURANT VILLA RETIRO: MARÍA JOSÉ MURRIA VICENTE · RUTA CAVALLS: MONTSE SANCHO
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terres de l’ebre

MEDI AMBIENT

L’AMPOLLA

EL CSN PRORROGA LA VIDA ÚTIL DE
LA CENTRAL NUCLEAR VANDELLÒS II
DURANT 10 ANYS

CELEBRACIÓ DE SANT JOAN
AMB RESTRICCIONS

El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha donat
llum verd a la pròrroga de la
vida útil de la central nuclear
Vandellòs II durant deu anys
més, fins 2030. L’organisme ha aprovat informar
favorablement la sol·licitud
de renovació d’autorització
d’explotació presentada pels
gestors de la planta, l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs

II (ANAV). L’informe es
trametrà al Ministeri per a
la Transició Ecològica, que
serà l’encarregat d’aprovar
definitivament l’autorització.
El CSN apunta que la decisió
es basa en la “comprovació
del correcte funcionament
de la central i del manteniment del nivell adequat de
seguretat per continuar la
seva operació”.

L’ALDEA

EL PERELLÓ

OBERTURA DE LES
PISCINES

NOVA CENTRAL
EÒLICA

Dilluns 22 de juny es van obrir
les piscines a l’Aldea. L’horari
és de dilluns a divendres de
16h a 21h. Dissabtes, diumenges i festius de 11 a 14h
i de 16 a 21h. L’aforament és
limitat.

La multinacional elèctrica
portuguesa EDP projecta una
nova central eòlica amb sis
aerogeneradors de dimensions gegantines a cavall dels
termes municipals de Tortosa
i el Perelló.

D’altra banda, l’Ajuntament
de l’Aldea, dins la campanya #impulseml’aldea, va
convocar el Concurs Insta-SantJoan2020, amb fotos,
d’elements relacionats amb
la revetlla. Hi ha 180€ en tres
premis, amb vals de compra
de 100, 50 i 30 per bescanviar
en comerços locals.

L’avantprojecte del parc eòlic
‘La Mola’, batejat amb el nom
del coll on es vol emplaçar,
ha estat ja presentat a la
Generalitat i fa pocs dies que
ha arribat als dos ajuntaments
afectats. Preveu instal·lar en
aquest espai mitja dotzena de
molins de 5 MW cadascun, de
115 metres d’altura de boixa.

ZONA BLAVA
A DELTEBRE:
INCREMENT
DE L’HORARI
D’APARCAMENT
GRATUÏT

A partir d’aquest dilluns 22 de
juny, la zona blava de Deltebre
s’activarà amb novetats per facilitar la dinamització del comerç
ubicat al centre comercial de La
Cava. En aquest sentit, els establiments que al davant disposen
de zona blava oferiran tiquets
de 30 minuts d’estacionament
gratuïts per a les compres d’un

MÉS
NOTÍCIES
MÓRA D’EBRE:
TORNA EL CASAL
D’ESTIU

L’Ampolla ja va anunciar a principis del mes de maig que se
sumava als municipis que suspenien les Festes Majors arran
de la crisi sanitària.
La setmana passada també es
va informar que se suspenien
actes de les properes festes,
al juliol, en honor a la Verge
del Carme. Les de Sant Joan
estaven previstes celebrar-se
del 20 al 28 de juny. No obstant, dins del possible, tal com
es va comunicar, s’han fet i es
faran actes amb restriccions.
El Tomb de Sant Joan, dime-

cres, dia del patró, es va veure
d’una forma diferent, des dels
balcons o a peu de carrer amb
distàncies. Per demà dissabte, a
partir de les 12 hores, hi ha una
musclada popular, que també serà diferent. “Per no concentrar molta població en el
mateix lloc, la comissió farà el
repartiment per diversos punts
del municipi”. La comissió també ha advertit que “es demana
mantenir les distàncies de seguretat i l’ús de la mascareta
per als actes organitzats per tal
de garantir la seguretat”.

GANDESA

CAMARLES

CAMPANYA
D’EXCAVACIÓ AL
JACIMENT DE
COLL DEL MORO

ES REOBREN ELS
PARCS INFANTILS

Aquesta setmana han començat els treballs arqueològics al
jaciment de Coll del Moro, a
Gandesa, un assentament iber
fortificat d’uns 3.350 metres
de la tribu dels ilercavons,
que es troba al municipi de
Gandesa i que forma part
de la Ruta dels Ibers. En la
campanya de 2020 (que va
del 17 de juny al 10 de juliol)
s’intervindrà en dues àrees del
conjunt arqueològic: al sector
de la necròpolis de Calars i al
sector Poblat.

import mínim de 20€, que s’afegiran als 30 minuts gratuïts que
a hores d’ara ja s’ofereixen. A
banda, i també a partir d’aquest
dilluns, el pagament de la zona
blava també es podrà efectuar a
través d’una aplicació de telèfon
de mòbil, anomenada ElParking,
i que es pot descarregar per a
dispositius iOS i Android.

La Regidoria de Serveis
Comunica que dimarts la
tarde es van reobrir els
parcs infantils de Camarles i
Lligallos, de 17 a 21 hores. Es
demana utilitzar les mesures
de prevenció, mantenir la
distància reglamentària i l’ús
de mascaretes.
D’altra banda, la Regidoria de
Benestar Social i Igualtat va
convidar a tota la població a
un acte de pintada de passos
zebra al municipi amb motiu
del Dia Internacional LGTBI.
L’acte fou ahir dijous a les
20:00 hores.

El casal d’estiu de Móra
d’Ebre tindrà lloc a l’Institut
Julio Antonio per disposar de
més espai i readaptarà les
activitats planificades per tal
de complir amb les mesures
de seguretat que requereix
la situació actual per la
covid-19. Serà del 29 de juny
al 31 de juliol.

CAMIONER
DETINGUT:
SEXTUPLICAVA LA
TAXA
Els Mossos van detenir un
camioner de 59 anys per
conduir de forma erràtica per
l’N-340 a l’altura d’Alcanar
amb una taxa d’alcoholèmia
més de sis cops a la permesa.
Diversos ciutadans van trucar
al 112 diumenge al vespre
alertant que un camió circulava amb variacions brusques
de velocitat i fent ziga-zagues. Un cop identificat el
conductor, de nacionalitat
lituana i sense residència a
l’estat espanyol, va quedar
detingut per un delicte contra la seguretat viària.

CN ASCÓ: PARADA
PER REPARAR
UNA BOMBA DEL
SISTEMA
La central nuclear d’Ascó va
notificar aquest diumenge al
Consell de Seguretat Nuclear
que la unitat 2 va iniciar
una parada per reparar una
bomba del sistema d’extracció de la calor residual de la
planta. Segons va comunicar
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), un
cop fetes totes les proves necessàries, la central tornarà
a connectar-se a la xarxa. La
incidència no va suposar cap
afectació per a la seguretat
de les persones ni pel medi
ambient, segons va informar
l’ANAV.

publicitat

DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de juny / 2020

15

16

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 26 de juny / 2020

CELMA

MICHEL

CF GANDESA

BREUS

Blasi i J. Ramon, OK

COMENCEM EL
GRAN SERIAL

PLOU SOBRE
MULLAT

Una temporada més i en un
temps rècord tindreu, durant sis setmanes, les plantilles del futbol ebrenc i les
del Camp de Tarragona. Cap
mitjà d’Espanya, quan falten
molts mesos per començar
les competicions, facilita les
dades dels equips. Anàlisi
de les plantilles i aquest
any, com a novetat, dades
històriques de cada club.
És la meva feina titànica
de cada any. Un any més
canvi de cromos i síndrome
per fitxar. Només entre
Ampolla, Amposta, Tortosa,
Ulldecona, Santa Bàrbara
i Roquetenc, 60 fitxatges.
Aquest any, menys jugadors
de Tarragona: Amposta,
cap, Rapitenca 2 i Tortosa 4.
Camarles, Perelló i Ampolla
s’han de recolzar encara de
jugadors tarragonins per tenir més potencial. Cada any
hi ha jugadors rodamons:
Felipe, De la torre, Ivan
Páez, Calafat, Samu, Selu,
Sabaté, Miguel Reverte,
són els nois d’or. Aquí no es
dorm ningú, cada club amb
les seves possibilitats mou
fitxa. Som molt grans; molts
dels equips, per tancar les
plantilles, ho han fet en un
Mes. Les factures del mòbil
de Nacho Pérez, Zaera i
Capera han batut rècords.
No sé sap quan comença el
futbol i els equips ja estan
armats al màxim. La temporada escalfa escalfar motors.

Quin estiu es presenta. Els
equips perfilen les plantilles.
Però tenen un problema:
encara no poden fer fitxes.
I això suposa que hi hagin
sorpreses. De moment, cada
setmana n’hi ha una. Tot i
que actualment els fitxatges
s’anuncien a les xarxes socials
de cada club i que això ja és
una mostra de que el compromís és públic, els casos es succeeixen. I em sap greu dir que
n’hi haurà més. No sé quan es
podran fer les fitxes però fins
llavors, i enguany potser serà
més tard, llegirem comunicats
de clubs molestos perquè un
jugador que estava compromès ha marxat a un altre
equip. Avui és el Corbera. Opinar sobre això no és fàcil. El
jugador té la responsabilitat
i és ell el que ha de dir que ja
està compromès. Però el club
que vol fitxar-lo...també té
coses a dir. La paraula hauria
de ser suficient. No obstant,
plou sobre mullat. També cal
destacar que són els que més
els casos dels jugadors que es
comprometen i compleixen.
És la realitat. D’altra banda,
la setmana vinent parlaré
sobre una plataforma que pot
néixer i que estaria formada
per clubs que estan molestos,
en aquest cas perquè n’hi
d’altres amb més potencial de
futbol base, que s’emporten
jugadors benjamins i per això
no poden competir. El que he
dit, plou sobre mullat.

DARRERA HORA
· El davanter Marc Garcia (Tortosa), fitxarà amb l’Ulldecona
· El R Bítem incorpora a Yassine (ex Aldeana i ex Ametlla) i a
Mamadie (Amposta juvenil de Preferent)
· Carlos Soler (Santa Bàrbara), fitxarà amb el Masdenverge.

E

l Gandesa ha fet oficials
aquesta setmana més
renovacions.
Segons fonts directives, José
Ramon i Blasi renoven amb el
club gandesà. Han trigat unes
setmanes però finalment s’han
confirmat i s’han esvaït els dubtes. També s’ha informat de la
renovació del faldut Albert. Ara

encara manquen per a renovar
Ubalde, Gumi i Guerola. Qui no
continua és el porter Joan Aubanell. Tornarà al Batea.
D’altra banda, dir que ja està a
la venda la samarreta dels campions, la del primer equip i del
filial.
Foto: Facebook CF Gandesa.

CONDOL AL PERELLÓ
Ens ha deixat
Salvador González

LA SEGONA
CATALANA AMB 16
EBRENCS, SERÀ
PER A LA 22/23
La reetructuració de la Segona catalana, amb dos grups
de 16 equips, tenint un grup
ebrenc, serà per la temporada
22/23. Per a la temporada
21/22 s’aprovarà el pla de
competició decidint quants
en pujaran de tercera per a
que la 22/23 sigui efectiu el
grup de 16 ebrenc a Segona.
Al Camp de Tarragona hi
haurà un altre grup de 16.
D’altra banda, ahir es van
conéixer els equips de futbol
amateur que reben el Premi
Joc Net. Equips que hagin
tingut menys amonestacions
i expulsions. En la primera temporada d’aplicació
d’aquest guardó, l’FCF reparteix 82.500 euros entre 111
equips de la Primera, Segona,
Tercera i Quarta Catalana de
futbol. El primer classificat de
cada grup rebrà 1.000 euros,
mentre que el segon equip
n’obtindrà 500. Els ebrencs
premiats són: Móra la Nova,
R Bítem, Roquetes, Ebre
Escola i Xerta.

FITXATGES DEL
BATEA
El Batea ha confirmat els
fitxatges del jove jugador
local Marcel Sunyer (Olimpic
juvenil), del porter, que torna,
Joan Aubanell (Gandesa), del
central Anton Pons (Pobla
B) i del defensa Carlos Ivan
(Cambrils U, Camarles i
Torreforta), que semblava
que aniria al Corbera però
finalment ha fitxat pel Batea.
Han renovat també Ferri,
Botero, el central Edu, Paul
i altres jugadors com el capi
Vilanova.

MALESTAR A
CORBERA

C

ondol al Perelló.
Dimarts ens va deixar, de
forma sobtada, als 61 anys,
Salvador González persona
carismàtica i que, amb el seu
caràcter, es feia estimar. Va ser
durant més d’una década el
responsable del manteniment
del Camp de La Vinyeta, aixi

com també gestionava la cantina del Club i era l’utiller.
Condol i molta tristor al municipi, i sobre tot en l’entorn
futbolístic, en el que Salvador
era molt apreciat. “Tots el volíem molt i realment estem molt
dolguts. No és just que marxi
així”. Descansi en pau.

El Corbera ha fet un comunicat en el que ha manifestat el
seu malestar perquè tenia un
jugador compromès, Carlos
Ivan, i que ara ha marxat a
un altre club. “No hi havia
res signat i som conscients
que la darrera paraula la té el
juagdor. Però no ens sembla
digne anar a buscar jugadors
que ja estan aparaulats amb
un altre equip”, diu part del
comunicat. Carlos va al Batea.

esports
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PLANTILLA TANCADA

DE L’ULLDECONA

“Estem molt satisfets: de
19 jugadors, 9 són d’Amposta”

Pere Estellé fitxa
amb la Rapitenca

L

’Amposta ja té la plantilla
tancada.
Així ho informa el seu president,
Carlos Gilabert, “tenim 19 jugadors i creiem que ja està tancada. El més important és que 9
jugadors dels 19 són d’Amposta i això cal destacar-ho perquè ens agrada molt. La resta
són de Terres de l’Ebre i no n’hi
ha cap del Camp de Tarragona. Feia molts anys que això
no passava i estem satisfets en
aquest sentit. A més, notàvem
que es reclamava que això passés i ho hem pogut aconseguir.
A més, el filial forma part de
l’estructura del club i es podran
agafar jugadors si és necessari.
El juvenil segueix a Preferent i
considerem que ha de ser més
competitiu que la lliga anterior.
Per tant, més motiu, amb els 19
jugadors esmentats, per tenir la
plantilla tancada, podent disposar d’efectius dels planters,

si fos necessari”.
Sobre si hi ha veus crítiques que
parlen de que l’equip necessita
més reforços, el president deia
que “tant el cos tècnic com la
directiva creiem que no falten més reforços. A la plantilla
hi ha jugadors polivalents que
poden cobrir diverses posicions i, a més, com he dit, està
l’amateur i fins i tot el juvenil.
Pensem que l’equip serà competitiu. Les nostres aspiracions
passarien per estar entre els 3 ó
4 primers. A partir d’aquí, amb
les jornades, la dinàmica de
la competició ens portarà per
veure si podem aspirar a alguna
cosa més”. Finalment, sobre el
sistema de competició, amb 2
grups de 10, un ebrenc, Gilabert aclaria que “a mi em sembla un encert. I si els quatre primers de cada grup juguen un
play-off penso que serà molt
interessant. Cal esperar que no

Pere Estellé. (Facebook UE Rapitenca)
C. Gilabert, president de l’Amposta.

hi hagi cap rebort, però si el hi
ha, aquest sistema permet fer
play-offs més curts, segons la
necessitat”.

L

a Rapitenca ha informat
aquesta setmana de la
incorporació del centrecampista
d’Ulldecona, Pere Estellé.
El jugador ja va pertànyer a la Rapitenca, al cadet de divisió d’honor, tornant després a l’Ulldeco-

na. Sent juvenil, Teixidó el va fer
debutar al primer equip faldut
anant al Nàstic. Va passar per
l’Ascó i va tornar a l’Ulldecona on
ha fet bones campanyes a Segona. Ara ha acceptat la proposta
de la Rapitenca.

CD TORTOSA

C AT MÓRA LA NOVA

36 anys després

Incorporació dels
germans Avante
E

Filial del Tortosa, finals de la década dels 70. El club, l’any vinent, tornarà a tenir-ne.

E

l Tortosa ha confirmat que
farà amateur.
Han passat 36 anys des que va
tenir el darrer. L’entrenador serà
Òscar Rumense. D’altra banda,

el club va fer oficial, dissabte, el
fitxatge que ja vam avançar de
Raül Garcia, que torna al Tortosa. També es va informar del
retorn de Pau Abelló després

Foto: família Otero

d’haver estat al R-Bítem, assolint l’ascens a Segona. Al Tortosa
li manca un porter a expenses
també de si troba el davanter
que s’està intentant incorporar.

l Móra la Nova ha fet
oficial la incorporació dels
germans Avante.
Joan va estar al futbol base del
Nàstic, Reus i Cambrils, passant
en futbol amateur pel Tortosa,
Vilaseca, Cambrils i Ascó. Pere
també es va formar al Nàstic i va
jugar amb el juvenil del Falset i
del Cambrils, amb qui va debutar a Primera catalana, amb el
primer equip. La lliga passada,
encara sent juvenil, va jugar a
futbol sala i en la propera s’estrenarà en categoria amateur,
amb el Móra la Nova. Pel que fa
a les renovacions, les darreres
informades són les Gerard, Aleix
Muñoz, Xavi Fuertes, els porters
Marc i Ricard, Torné, Piqué, Bati,
Marc Vernet, Jaume Guiu i Edgar. S’afegeixen a les ja comunicades de Pau, Alexis, Yassin,

Agustí encara no ha renovat.

Ruxi, Marc F, Frede Edu i Joan
Barrufet. De les renovacions,
falta confirmar la del ‘killer’ Agus
Fornós. En principi, ha renovat
gairebé tota la plantilla però, en
el moment del nostre tancament, falta la del crac de Miravet, amb qui ja s’ha parlat però
no s’ha concretat la renovació.
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SEGONA CATALANA
El ‘Killer’ Víctor Garrido fitxa amb l’Ampolla que,
d’aquesta manera, es reforça ofensivament
L

’Ampolla va tancar
dilluns el fitxatge de
Víctor Garrido, davanter
experimentat que va estar
al Reus, Ascó, Tortosa,
Rapitenca i la darrera
campanya al Riudoms.
Garrido, juntament amb Guillem Navarro i Ibra, formarà
una davantera que ha de ser
explosiva a la Segona catalana.
La secretaria tècnica ampollera ha treballat intensament per
recomposar l’equip, una vegada van haver-hi diverses baixes,
de la lliga passada, i també jugadors que es van comprometre per la propera i que finalment han comunicat que no
fitxen.
Cal recordar que l’Ampolla estrena directiva i també president, el més jove de la història
del futbol, Llàtzer Bru, als 22
anys.
Llatzer fa un bon balanç

d’aquestes primeres setmanes com a president del club
ampollero: “ens estem sentint
molt còmodes i tothom s’està
aplicant com el que més, que
al final és el més important.
Són molts àmbits els que s’han
de cobrir i per això hem de respondre de la millor forma possible. De moment, la valoració
és molt positiva”.
En l’aspecte esportiu, sobre la
construcció de la nova plantilla, Llàtzer destaca que “no
està sent fàcil, però penso que
anem pel bon camí i l’estat
actual és bo. La meva opinió
és que un dels nostres objectius principals es complirà, i és
que l’afició gaudirà del joc de
l’equip i dels partits. Veig una
plantilla equilibrada per edat
i força ofensiva. A més, reitero la meva confiança amb els
místers que són els que han de
tocar les tecles adequades. Ara,

Víctor Garrido, fitxatge de l’Ampolla, en una acció quan jugava amb el Reus.

amb la incorporació de Víctor
Garrido apuntalem la davantera de forma considerable, tenint bons recursos ofensius”.
Del tema econòmic que tan
preocupa als clubs i més per no
disposar, en principi, d’ingres-

sos que són habituals, el president diu que “les festes eren
dels majors ingressos que tenia
l’entitat i aquest any no hi són.
És la realitat i cal aclimatar-se a
aquesta nova situació. Hem intentat que afecti el mínim pos-

sible, però no hi ha dubte que
s’han de prendre algunes decisions que en altres circumstàncies no es proposarien. Però no
som l’únic club i no és una excusa per seguir endavant”.
La planificació esportiva ha
tingut canvis per la situació
de jugadors amb els que ja es
comptava, com Raúl o Menacho, i que han anunciat que no
seguiran: “ens agradi o no, la
paraula cada cop té menys lloc
al futbol actual. Però bé, no hi
ha cap jugador imprescindible
i penso que tothom és reemplaçable, almenys des del meu
punt de vista. Al final cadascú fa
el que creu convenient, encara
que hi ha maneres de fer-ho.
Segurament, si no ha arribat,
arribarà el dia que ens equivoquem nosaltres i m’agradaria
que la gent fos comprensiva i
es posés en el context”, acabava explicant Llàtzer Bru.

NOU PROJECTE
“El nostre objectiu és que la gent d’Ulldecona s’identifique
amb el club, i tothom que vulgui sumar té la porta oberta”
U

lldecona era dels llocs
on, aparentment podia
haver-hi incertesa una
vegada la junta dels darrers
anys va confirmar que no
se∫guiria.
No obstant, no va ser així. Al
mateix moment que la junta anterior s’acomiadava, una junta
formada per pares del fut∫√∫bol
base, amb Òscar Monteso al
capdavant, i que ja havia estat
dirigint l’escola, va proposar
agafar la gestió de tot el club
sempre que no hi hagués cap
altra alternativa per al primer
equip. No en va haver cap i, per
tant, la nova junta lidera un nou
projecte. Des de la nova junta,
es manifesta que “el principal
motiu per englobar el primer
equip amb l’escola de futbol
base va ser que no volíem que
el futbol, pel que fa al primer
equip, pugués desaparèixer. A

partir d’aquí, després de 10 anys,
tot i que els comptes aniran per
separat, es fusionen dues entitats i el propòsit és recuperar
il.lusió i que la gent d’Ulldecona
s’identifique amb el club. Fins
ara, estem satisfets de l’acceptació, del suport de l’Ajuntament
i de la col.laboració que estem
tenint. Hem anat a buscar jugadors d’Ulldecona que no estaven per la labor de tornar i ara
sí que han volgut fer-ho. I de 14
que hi havia de fora, ara només
n’hi ha set. Ens hagués agradat
comptar amb Pere, Marc i Balada però respectem la seua decisió de provar en altres llocs. Si
s’haguessin quedat, de fora només tindríem quatre jugadors.
El primer equip d’Ulldecona
sempre ha estat basat en jugadors de casa, amb els fitxatges
de fora que han pogut fer falta.
Aquesta és la idea actual i, sobre

Andreu Fibla és el nou entrenador del primer equip de l’Ulldecona.

tot, si hi ha joves de 16 anys que
poden pujar al primer equip,
l’oportunitat la tindran. De fet,

també hem recuperat jugadors
per al cadet i juvenil que seran
dos equips molt competitius. El

nostre projecte és localista, tocant de peus a terra, sent conscients de quines són les possibilitats, mirant de créixer amb
el temps sota els paràmetres
fixats. El compromís de gestió
esportiva conjunta és d’un any
renovable si el soci i els pares i
mares de l’escola ho consideren oportú”. Per al nou projecte “s’incorpora a l’entitat gent
de futbol com Marc Labèrnia i,
en general, tothom que vulgui
sumar, té lloc a l’Ulldecona. I si
hi ha algú que no esperava el
nou projecte o que comptava
en què no hi hauria futbol, ens
agradaria, si realment estimen el
club, que siguin positius. El que
es busca ara és un CF Ulldecona
de tots, no d’uns quants”. D’altra banda, l’Ulldecona ha tancat
el darrer fitxatge. Es tracta del
davanter rapitenc Marc Garcia,
que estava al Tortosa.
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HORTA DE SANT JOAN

QUARTA CATALANA

Reconeixement d’exjugadors i
extècnics a Salvador Miralles

L’Alcanar defensa que
va acabar quart

D

E

issabte, va haver-hi una
trobada d’exjugadors i
extècnics de l’Horta.
Va ser una trobada sorpresa
per qui ha estat l’alma mater
del club de futbol de la localitat terraltina: Salvador Miralles.
El propi Salvador va dir que “fou
una sorpresa molt emotiva. No
me l’esperava. La veritat és que
els anys passen però els records
i l’amistat no es perden i aquesta trobada indica que jugadors
i tècnics van tenir bon record
del seu pas pel nostre club”. A
Horta fa uns anys que no hi ha
futbol, però Miralles continua
treballant perquè el club tingui
ingressos, amb loteries i d’altres sortejos, per si mai es torna a reactivar l’entitat, aquesta
tingui una base econòmica per
començar. De fet, Miralles volia
plantejar la tornada per la temporada propera, però la pandèmia, i tot el que ha suposat,
ha frenat l’intent que quedaria

l grup de Quarta catalana
comptava la lliga passada
amb 14 equips per la retirada
del Vilalba que fou un cop el
calendari ja estava fet.
Un cop va arribar l’aturada per
la pandèmia, com que hi havia
equips que havien disputat més
partits, es va haver de fer el promig punts partits. D’aquesta manera, l’Alcanar ha baixat una posició, de la quarta a la cinquena.
El club canareu ha presentat les
seues al.legacions perquè creu

per més endavant. La trobada
també va coincidir amb el primer cap de setmana que l’Hotel
Restaurant Miralles obria al públic després del tancament obligat dels darrers mesos. A Miralles se li va donar una samarreta
de l’Horta signada pels exjuga-

dors i extècnics. L’expresident
també treballa per poder fer un
llibre del club: “trobades com
aquesta marquen el que és la
història de l’Horta”. L’Horta fou
un club capdavanter a la segona
regional, de la que fou el campió l’any 2006.

JUANJO AGUSTIN SERÀ EL MISTER
El Godall fa oficials les primeres
incorporacions per a la nova lliga

que l’equip va acabar en quarta
plaça. Una quarta plaça que, cas
que quedés una altra plaça per
ocupar a Tercera, donaria pas a
un ascens. Des d’Alcanar, fonts
directives, aclarien que “ja no és
per un hipotètic ascens, defensem els nostres interessos perquè considerem que som quarts
i no cinquens com es diu ara.
La Federació ens ha explicat el
tema del coeficient. Una resolució que des de la junta respectem però que no compartim”.

TERCERA CATALANA
El S. Jaume assegura
que competirà
E

l Sant Jaume va arribar a
l’aturada per la pandèmia
com a cuer, amb 0 punts.
Enguany, amb l’aturada, no han
hagut descensos i això comporta que el Sant Jaume continuarà a la Tercera catalana.
I, tot i tenir diverses baixes, el
club ja ha fet incorporacions;
“ens falten 4 ó 5 jugadors que

esperem es puguin incorporar i, d’aquesta forma, podrem
tancar la plantilla. El que si que
podem assegurar és que competirem i que ho farem a Tercera”. D’aquesta manera, des
del club confirmen quin serà el
futur de l’equip. L’entrenador, si
per motius personals pot ferho, seguirà sent Anton.

GRUP DE 18 A TERCERA
El Benissanet puja
L

E

l Godall ha fet oficials les
primeres incorporacions.
La setmana passada vam informar que el tècnic és Juanjo
Agustin (exCatalònia) i també

que tornava Manu. Ara cal afegir a Manel Ventura (Roquetenc), Edgar (Catalònia B), Xavi
Matamoros (Icomar), Josep
(jove local que estava a l’Am-

posta cadet), Ivan Benito (Sant
Jaume), Cobos (Rapitenca),
Pau Muñoz (Santa Bàrbara),
Aleix Sanz (Rapitenca ) i Jorge
Parral.

’Arnes ha fet oficial aquesta
setmana la seua renúncia.
El club terraltí ja havia informat
de que la temporada vinent no
competiria. Ara ja ho ha fet oficial a la Federació i, per tant, el
Benissanet, tercer classificat a la
Quarta catalana, ocuparà el seu
lloc a la Tercera catalana en la
que ja es confirma també oficialment que el grup serà de 18. O
sigui, tot i les peticions de clubs
per poder fer una lliga amb dos
grups de 9, la decisió federativa

és inflexible i es manté amb un
únic grup de 18 jugadors.
Amb l’ascens del Benissanet, són
3 equips de Quarta que pugen
i, per contra, amb la resolució
per la pandèmia, cap en baixa
de Tercera. No obstant, la quarta
catalana ha de comptar, en principi, amb 4 equips més, 4 filials
que la campanya propera faran
que el grup sigui competitiu i
amb més equips que la lliga passada. El Tortosa B ja ha fet oficial
la seua participació.
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PLANTILLES 2020/21

CF AMPOSTA
9 JUGADORS D’AMPOSTA
Un any més, renovació en aquest
equip. Si la passada campanya ja hi va
haver 14 altes, per la propera 7. Amb
l’objectiu d’estar entre els primers,
porta dos anys de mini decepcions,
dues temporades consecutives acabant 8è. Torna com a mister Albert Bel
que ja va estar en la temporada 17/18,
fent la promoció. 2 jugadors importants han marxat al Tortosa, Kàder i
Escribà. Arriba Sergi Escoda, que va
ser company de Jordi Tomàs al Catalònia, i torna Felipe. De les altes, destacar el rodamón De la Torre i Nacho,
que cada any canvia d’equip (Rapitenca, Ulldecona i Tortosa). L’Amposta té
una plantilla per estar al pòdium dels
millors, és més equilibrada, amb 9 jugadors de casa.
TEMP.
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12

CATEGORIA
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
1 CAT
3 DIVISIÓ

2
2
2
2
2
3
3
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

JUGADOR

POR
POR
DEF
DEF
DEF
MED
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV

2
3
2
3
ULLDECONA
2
R. DOMIN
5
2
2
3
ULLDECONA
RAPITENCA
RAPITENCA
ALDEANA
JUVENIL
2
TORTOSA
3

GERARD TOMÀS
MANEL VIZCARRO
RAUL ISTOC
VICTOR CALSINA
FRAN CORELLA
DAVID SOLANELLAS
CHRISTO ESPUNY
ISAAC CASANOVA
JOEL FERNÁNDEZ
JORDI TOMÀS
MARC LÓPEZ
FELIPE GUACHAPA
DE LA TORRE
MARCEL ESPANYA
SERGI ESCODA
MARC CANOS
JESÚS FERRERES
NACHO NUEZ
FERRAN LLUÍS

CE PERELLÓ
UNA DE LES MILLORS DAVANTERES
Ni els més optimistes haguessin cregut la gran temporada que va fer la
lliga passada. Un equip que ja està
consolidat en la segona catalana,
gràcies a la mà del mestre Teixidó i
una directiva que és un 10.
Aquesta campanya té millor conjunt,
ja que, de l’equip bàsic, només una
baixa: Xavi Jaime (Ascó). I han arribat
tres grans reforços. Un migcampista,
Joan Sabaté, que va marcar 13 gols
fa 3 temporades a la Rapitenca i que
podria ser un jugador clau. I una davantera de les millors de la categoria
amb Sergi José i el rodamón Samu.
A Teixidó li agrada tenir bons jugadors i aquest any té equip per estar
entre les 3 primeres places.

TEMP.

8
8
2
4
16
9
11
7
20

XAVI CID
JORDI FONT /XAVI CID
ALBERT BEL
BETO
TONI TEIXIDó/BETO
TONI TEIXIDÓ
NACHO PÉREZ - GERARD ZARAGOZA
NACHO PÉREZ
JORDI FABREGAT

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12

Gairebé és un nou club, fusió del futbol base amb el primer equip, nova
directiva, nou míster amb Andreu
Fibla (Roquetenc) i una plantilla on
només queda un jugador de l’equip
bàsic, Moha. Un projecte localista,
amb 7 jugadors d’altres localitats. Fitxatges: 5 jugadors que estaven al Godall, Amado, que torna, el rodamón
Regolf, que la lliga passada va fer 19
gols, Hugo Espinosa que ha jugat a 3a
divisió i 2 B i 4 jugadors que estaven a
Vinaròs. També Marc Garcia (Tortosa).
S’ha començat un projecte amb visió
de futur. Se’n va Mario, directiu molts
anys, i sempre estarà a l’ombra el gran
Paco Callarisa. Han marxat dos cracs
locals Marc (Tortosa) i Pere (Rapitenca). Única meta mantenir categoria.

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

PROCEDÈNCIA

TÈCNIC

NOU PROJECTE

CATEGORIA

P

POSICIÓ

CF ULLDECONA

TEMP.

PLANTILLA

CATEGORIA
2
3
3
3
3
3
2
3
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

2
VINARÒS
2
5
3
GODALL
GODALL
F. FORMATIU
GODALL
AMPOSTA JU
GODALL
VINARÒS
VINARÒS
F. FORMATIU
GODALL
ALCANAR
VINARÒS
2
2
2
RAPITENCA B
S BÀRBARA
TORTOSA

ORIOL MORERA
LLUC GARCIA
MIQUEL ROIG
MOHA HADRI
PAU MORERA
GUILLEM CANA
ALEX PASALAMAR
ALEX JUAN
JOAN CANALDA
PAU PÉREZ
FERRAN DOMENECH
FERRAN RODRIGUEZ
CHRISTIAN GIL
JAWAD
JOSEP VIVES
DAVID MOSEGUI
HUGO ESPINOSA
ALBERTO MONFORTE
MIQUEL CALLARISA
GERARD RUIZ
CRISTIAN REGOLF
AMADO CLOTET
MARC GARCIA

Aquest any o mai. Ha fet un equip per
ser campió des de la jornada 1.
Nacho Pérez ha apostat per fitxar al
tècnic Guillermo Camarero. I ha aconseguit que el fill pròdig torne a casa.
Només segueixen 4 jugadors de l’equip
bàsic de la passada temporada. 2 fitxatges de l’Amposta, un del Camarles i
dos de la Rapitenca, el crac Ferran i el
seu capità, Ivan Gasparin. Gairebé estocada de club a Club. Menys dependència de jugadors de Tarragona, solament quatre: Duran, Cristian, Galera
i Raul. Molt bona defensa, gran mig del
camp, amb l’arribada de Xavi Marquès.
I ara falta el fitxatge top, un davanter.
S’està buscant, tot i que no serà fàcil. A
més, un porter completaria la plantilla.
Objectiu únic: ascens.

AQUEST ANY O MAI

TÈCNIC

TEMP.

6
7
7
8
6
2
4
3

ALBERT BEL
EDU MARIN-JORDI CARDONA/GILABERT
TEIXIDÓ
TEIXIDÓ/ENRIC ALAIXENDRI
SERGI NAVARRO
PEDRO GARCIA
JORDI SANSANO/PEDRO GARCIA
JORDI SANSANO

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

CATEGORIA
2
2
1
2
2
2
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

2
8
2
2
15
S BÀRBARA
6
10
2
2
2
TORTOSA
2
2
3
TORTOSA
CAMARLES

DAMIA
DAVID FLOX
JONATAN LLORACH
JUANJO ROVIRA
VICENT BRULL
PAU CASTRO
DIDAC SUBIRATS
ERIC BRULL
GUSTAVO
XAVI ANELL
MUNTA
JOAN SABATÉ
DENNIS BELEMANS
EDGAR SAMPER
MARC MARTÍ
SAMU BLANES
SERGI JOSÉ

TÈCNIC

5
2
6
7
6
9
15
1
9

P

POSICIÓ

P

POSICIÓ

CD TORTOSA

PLANTILLA

PLANTILLA

TEIXIDÓ
MOLINOS
MOLINOS
MOLINOS/NARCIS
NARCÍS LABORIA
NARCÍS LABORIA
MOLINOS
MOLINOS
BALTASAR CAPERA/MOLINOS

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
DAV
DAV

2
3
5
5
RAPITENCA
AMPOSTA
ULLDECONA
CAMARLES
R-BÍTEM
2
3
AMPOSTA
2
RODA BARÀ
RAPITENCA
ASCÓ
R BITEM
3
AMPOSTA

JUGADOR

JOSUÉ ANDREU
SERGI DURAN
DANI BEL
MANOLO PUIG
IVAN GASPARIN
ROGER ESCRIBÀ
MARC FABREGAT
ARNAU BERTOMEU
PAU VALMANYA
SERGI BEL
CRISTIAN DIAZ
RAUL GARCIA
DOMÈNEC
SERGI GALERA
FERRAN ROIG
XAVI MARQUÈS
PAU ABELLÓ
ALEIX SALVADÓ
CARLES KADER

POSICIÓ

TÈCNIC

3
3
18
1
2
8
3
6

GERMAN INGLÉS
GERMAN INGLÉS
ÀNGEL GARCIA/NACHO/GIMENO/VERA
ÀNGEL GARCIA
DANI SERENO/CUQUET
NANDO CRESPO/HILARIO
NANDO CRESPO
XAVI CID

esports
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UD J I MARIA

PLANTILLA
P

EQUIP DE CASA
En aquest club es respira cantera per
tots els costats, només cal veure que
de les 5 altes, 4 són juvenils. I de la
plantilla de 22, 17 són de la casa. És un
club consolidat a la categoria. Va ser
campió fa 2 campanyes.
Segueix tot l’equip bàsic, només la
baixa del seu davanter Geri que ha
anat al Catllar. Però el relleu és de
luxe, Luis Garcia, que garanteix gol:
35 dianes a Flix en dues campanyes.
Bona decisió, segueix el seu mister
David García, serà la seva segona
campanya, amb José Maria Aliau que
segueix al peu del canó com a secretari tècnic. Faran una gran campanya
aspirant a estar al pòdium dels 4 millors. La clau, el tàndem Sergio i Luis
García, ‘dos vells rokers’.
TEMP.

CATEGORIA

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12

3 CAT
3 CAT
3 CAT
1 CAT
1 CAT
2 CAT
1 CAT
2 CAT
2 CAT

3
3
3
3
3
3
3
3
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

RENOVACIÓ
Revolució total. 12 altes, només segueixen sis jugadors de l’equip bàsic i la baixa més important és la de
Cristian Ventura que, de moment,
farà un any sabàtic. Els fitxatges
són importants, jugadors experimentats: Saül, Genis, els golejadors
Gordo i John (17 gols entre els dos
a Arnes) i el màxim artiller de l’Amposta B: Roi. Aquest equip vol tornar a estar entre els grans. Serà ja
la 7 temporada a Tercera i vol lluitar per cotes més altes. Debut a les
banquetes de David Vilanova després de la seua experiència a la Acadèmia de David Villa.
Aquest any el Roquetenc ha d’estar
més amunt i ser més regular, buscant ser fort a casa.
TEMP.

6
1
4
18
11
2
18
1
3

DAVID GARCIA
CRISTIAN TORTA
JOSÉ MARI ALIAU
TEIXIDÓ/CHEMA JOSÉ MARI
ÀNGEL GARCIA/TEIXIDÓ
JORDI ROJAS/DAVID TORRES
JOSÉ MARI ALIAU
DAVID TORRES
DAVID TORRES

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

Revolució total en aquest club, nova
directiva amb tornada de Silverio i
de César i la incorporació de l’exjugador Ximo. Nou míster, Subi, un
rodamón, Ametlla, Aldeana, Roquetenc i Rapitenca i un secretari tècnic, Ito Galve, que ja va fer campió
al Jesús i Maria fa dues campanyes.
Només continuen 4 jugadors de la
passada campanya de l’equip bàsic
i els reforços són importants, entre
ells 5 jugadors que són de la Cava
(Castaño, Guillem, Sola, Raimon i
Santaella). Dos fitxatges estrella el
veterà Toni Calafat i el retorn del
crac de la porteria, Raul Jiménez,
que, tot i tenir 41 anys, és un porter
dels millors del futbol ebrenc. Equip
candidat per l’ascens.

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12

MARC MASDEU
SERGI BO
RAFA AGUILERA
ABDEMOULA ALAOUI
ALBERT TORRES
ÀLEX PÉREZ
FERRAN BO
JORDI BORRÀS
ROGER ANTÓ
RONALD
ALEIX ZARAGOZA
ANGEL DE DIEGO
ISAAC LLAÓ
JOSEP CASANOVA
MARC LLAMBRICH
PAU MARIN
DAVID ALCALÀ
MARIUS MIHAI
LUIS GARCIA
ADRIAN PADILLO
JUAN RAMON MARS
SERGIO RUIZ

2
3
JUVENIL
2
19
2
3
3
2
JUVENIL
2
2
3
2
2
2
JUVENIL
JUVENIL
FLIX
2
2
2

CD ROQUETENC

TÈCNIC

NOVA ETAPA

CATEGORIA

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

JUGADOR

POSICIÓ

CF S BÀRBARA

TEMP.

PROCEDÈNCIA

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV

AMPOSTA JUV
INACTIU
EBRE ESCOLA
ULLDECONA
RAPITENCA B
INACTIU
INACTIU
LA CAVA
12
JUVENIL
3
5
11
AMPOSTA JUV
RAPITENCA B
AMPOLLA
AMPOLLA
RAPITENCA B
7
4
6
AMETLLA

ETHAN FORTUÑO
RAUL JIMENEZ
LLUIS MARTI
MARC TENA
SERGI CASTAÑO
XIMO MARTI
ALBERT NOGUERA
RAIMON FOSCH
EDGAR ESBRI
FERRAN CID
IVAN ARASA
IVAN VALLÉS
JORDI RODA
ERIK MURIA
DIDAC RIUS
ROGER SOLA
ROGER SANTAELLA
GUILLEM CASANOVA
JAUME MIRAVET
JOSEP CALLAU
XAVIER ARASA
TONI CALAFAT

CATEGORIA
3
3
3
3
3
3
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

10
8
9
9
4
8
10
7
6

PARRA
PARRA
ROBERT CANTÓ/MARIO MAZA-ROBERT AVINYÓ
ROBERT CANTÓ
PARRA
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS
JORDI ROCA

19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12

CATEGORIA
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
DAV
DAV
M
M
M
DEF
DAV
DAV
DEF
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

R BÍTEM
2
3
AMPOLLA
ARNES
S. BÀRBARA
S. BÀRBARA
INACTIU
S. BÀRBARA
INACTIU
2
4
4
3
4
9
4
6
2
AMPOSTA B
ARNES
ARNES
AMPOSTA B

JUGADOR

GERARD ESTORACH
JOSEP MARTINEZ
MIQUEL GASULLA
ERIC TORRES
MIQUEL PIÑOL
MARC MIRÓ
GENÍS VALLS
JORDI VALLS
SAUL LÓPEZ
JOEL FORNÉ
ROGER MESTRES
JOEL ROIG
ARNAU PALLARÉS
EDGAR ROSELLÓ
GERARD CID
IVAN ARASA
ROGER TURCH
MAIKEL FERNANDEZ
QUIM MARTINEZ
ALEIX CABALLE
ALBERT GORDO
JOHN
ROGER MIRALLES

15
14
8
10
7
7
16
9

ANDREU FIBLA
GUILLERNO CAMARERO
JORDI VALLÉS
POY
SUBI
SUBI
XIMO TALARN/HARRY ARRAUT
XIMO TALARN

Ja hi ha estabilitat en aquest club, la
incorporació la passada temporada
d’Ivan Romeu va ser determinant i la
gran tasca de Quintana, durant cinc
anys a la presidència, també ha estat
fonamental. Nou president, Rafel Aixart, què era vicepresident i delegat.
Segueix el bloc, només dues baixes
importants Roger i Calalat. Continua
la pinya al vestidor amb un Xavi Fages i Sam que rebutgen ofertes cada
any i un Josep Madrid que la temporada passada va tornar pels seus
furs. El fitxatge estrella, el rodamón
Miguel Reverté que la temporada
passada marc 15 gols amb l’Ulldecona. Una altra bona notícia: la creació d’un filial. Quedarà entre els 5
primers.
TEMP.

PROCEDÈNCIA

TÈCNIC

SEGUIR CREIXENT

TÈCNIC

P

POSICIÓ

SCER AMETLLA

POSICIÓ

PLANTILLA

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

POR
POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV
M

2
PERELLÓ
CATLLAR
3
5
3
8
JUVENIL
2
4
4
2
6
5
4
2
4
8
3
ULLDECONA
REDDIS

JUGADOR

NELSON IVAN
LLUÍS VILA
ALEIX CÉSPEDES
CRISTIAN PARADAS
FLORIN TAIDER
SAM GARCIA
XAVI CALLAU
ANDREU GOMEZ
IVAN FERNANDEZ
JORDI BOYER
JOSEP MADRID
MARC BRULL
SERGI BRULL
SERGI CALLAU
XAVI FAGES
AZDENE LABSIR
FROILAN MARTI
JORDI LLAÓ
RAMON PITARQUE
MIGUEL REVERTE
MIKI FRANCH

POSICIÓ

TÈCNIC

7
13
11
14
5
14
7
10
3

IVAN ROMEU
JOSÉ MARIA ROVIRA
SUBI
MARC VILABRÚ/ALEX CURTO
MARC VILABRÚ
BALTASAR CAPERA
NARCIS LABÒRIA
NARCIS LABÒRIA
JUANJO BALFEGÓ

22
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gastronomia

BAJOCA
A LA CARBONARA

INGREDIENTS
• 500 g de bajoca tendra escaldada
• sofregit de ceba
• 150 g de cansalada fumada
tallada a daus
• 2 ous
• 100 ml de nata líquida
• 80 g de parmesà ratllat
• sal
• pebre negre

PREPARACIÓ:
Barregem la nata líquida amb
els rovells dels ous i el parmesà ratllat. Salpebrem la barreja.
Fem suar els daus de cansalada en una paella sense oli i hi
afegim les bajoques tendres, ho
remenem un parell de vegades
i hi afegim la barreja de nata líquida i ous.

Ho barregem tot bé i ho servim immediatament.

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

/ /

R E L A X

- 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.

70 m. especial para
autónomos o
particulares para
guardar muebles,
herramientas
de trabajo, etc...
Para más información:

S E R V E I S

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

MASDENVERGE

100€ al mes

/ /
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TEL. 615 24 66 99

646 106 981

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, furgonetes...
i tot tipus de maquinària ·
No importa l'any ni l'estat

Màxima serietat. Pere

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:

S’allunya la confusió
de les darreres
setmanes. Amb l’entrada del Sol a Casa
IV, sents necessitat
de reinventar-te
i deixar enrere
patrons familiars que
ja no funcionen.

Es pot presentar una
oportunitat afectiva.
Una persona que
t’atrau mostra interès
en tu, però sembla
que necessites assegurar-te. Penses seriosament en tornar a
formar-te.

El compte corrent
demana que hi posis
atenció amb el Sol a
Casa II i cercaràs la
manera de posar-te
al dia econòmicament. Converses familiars per assumptes patrimonials.

El Sol entra al teu
signe i inicies un nou
cicle vital, FELICITATS! Tot i la situació
actual, és possible
que facis una escapada per retrobar-te
amb persones que
aprecies.

Amb el Sol a Casa
XII, et pots mostrar
més contingut del
que és habitual.
Penses en el passat
i amb una persona
del sexe femení. Els
deutes econòmics
s’alleugereixen.

Amb Mercuri retrògrad per Casa XI,
necessites comprendre el passat per
no repetir el mateix
en el futur. Nous
contactes i noves
amistats, poden
entrar a la teva vida.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Una situació sentimental arriba a un
final d’etapa per finalitzar o assolir més
compromís. Més
desplaçaments en el
teu dia a dia. Es repeteixen converses
amb els fills.

Amb el bon aspecte
de Mart amb Júpiter,
possibilitat d’ascens
laboral o d’algun tipus de compensació.
Molta energia per
cremar, però compte
perquè pots ser una
mica brusc.

Pots trencar més
d’un cor, desprens
un encant especial i els altres ho
perceben. Hauràs de
lidiar amb persones
de caràcter oposat al
teu i caldrà una mica
de paciència.

Existeix la possibilitat
de que estructuris
un sistema de treball
des de casa. Accions
relacionades amb
la salut; analítiques,
revisions... Sospeses
tornar a ser pare o
mare.

Tornes a relaxar-te,
després d’un temps
en que t’has sentit
sobreexcitat i un pèl
neguitós. Segueix la
connexió emocional
amb una ex-parella
de la que pots tenir
notícies.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Període de sanes
indecisions. Això és
bo per no precipitar-te, pel que fa al
sector afectiu. El Sol
per Casa X, et dona
un punt d’ambició
per progressar professionalment.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03
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PROGRAMADOR DE MÓNFILMAT,
MEMBRE DE CREA I ACTIVISTA CULTURAL

ta d’un senyal de respecte, de
comprensió cap a l’Altre. Puc
entendre que hi hagi un llegat
històric, una tradició que es
vulgui mantenir però hem de
trobar la forma de que no sigui
amb el preu del patiment d’un
altre. És un debat que no tenim
resolt i que s’hauria de poder
parlar i analitzar bé.

X

avier Miró va néixer a
Barcelona però des dels
sis anys resideix a la comarca
del Montsià. Ha viscut a
Ulldecona, Alcanar, La Ràpita i
des de fa vint anys s’ha quedat
a Amposta.

T’has involucrat en la cultura ampostina, quina és,
exactament, la teva participació en aquesta?
Em considero un activista cultural amb moltes inquietuds i
poques limitacions geogràfiques. Sóc ‘nervioset’. La meva
passió per la Cultura em va fer
obrir un blog (sota el nom de
Ciutadà K) que des del 2008
hi publico amb una freqüència de tres o quatre entrades
setmanals de mitjana, on parlo de Cultura en general però,
sobretot, de Cinema. Aquest
any hem complert deu anys
de CREA un projecte en el realitzem diferents productes
audiovisuals
(curtmetratges,
documentals...),
actuacions
teatrals, teatre de carrer, molt
vinculats a les Jornades de Lletres Ebrenques que organitza
la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta. Des
de fa 5 anys estic com a programador de mónFILMAT, Festival Internacional de Cinema i
Paisatge en seu a Amposta però
amb activitats en altres poblacions de la comarca. Fa dos anys
que sóc secretari del CineClub La Ràpita, col·laboro en
una secció de cinema a Amposta Ràdio i, puntualment, a
Ràdio Ràpita i escric esporàdicament a SurtDeCasa-Terres de
l’Ebre.... ‘nervioset’.
Comentaves que ets el programador de mónFILMAT,
què destacaries d’aquest
festival?
mónFILMAT és un festival de
cinema en el que tota la programació ha de tenir al paisatge com a motor de les històries que s’expliquen, ha de ser
un personatge més. Per tant,
podrem veure curtmetratges,
llargmetratges, documentals,
pel·lícules infantils..., però sempre amb el paisatge com aspecte principal. mónFILMAT té

EDWARD CARTER

XAVIER MIRÓ

per objectiu “recol·lectivitzar”
l’experiència de veure cinema
i de parlar-ne i de poder exhibir pel·lícules que són difícils de
veure en cinemes del territori...
bé, amb la crisi de la Covid-19,
encara més difícil. Aquest
any, mónFILMAT tindrà lloc del
02 al 05 de juliol, un cap de setmana ple de cinema amb unes
poques projeccions presencials, a l’aire lliure, a la plaça del
Centre d’Art Lo Pati i la resta en
format streaming, mitjançant
la plataforma FestHome, com
sempre un festival d’entrada
gratuïta.
Amb David Comuñas –escriptor de La Ràpita- també
formes un bon tàndem participant activament en moltes
manifestacions culturals...
David i jo som els fundadors del
projecte CREA i fa deu anys que
ens dediquem a deixar volar
la imaginació i concretar tots
aquells projectes audiovisuals
o teatrals que ens vénen de
gust o que són fruit d’un encàrrec d’alguna entitat o empresa.
Cada any presentem un nou
curt dins de les fantàstiques
Jornades de Lletres Ebrenques
d’Amposta que Joana Serret i el
seu equip organitzen. Gràcies a
Joana, CREA va tenir l’empenta

que necessitava per a estar deu
anys ininterromputs realitzant
curtmetratges,
representant
obres de teatre o participant
amb teatre de carrer a la Festa
del Mercat a la Plaça d’Amposta, per exemple.
Què destacaries de la cultura ampostina?
Tot i que jo resideixo a Amposta
i que moltes de les activitats en
les que participo tenen lloc en
aquesta ciutat no voldria cenyir-me només al lloc on visc; a
Amposta tenim les activitats del
Centre d’Art Lo Pati, de festes
populars amb alt nivell de participació com la Festa del Mercat
a la Plaça recuperant aspectes
culturals de principis del segle
XX, tenim locals emblemàtics
com Lo Llar que ens ofereix
programació musical i artística
ben variada o disposem d’una
productora de cinema fantàstic
i de terror com Kutrefacto amb
Jacint Espuny al capdavall o el
cantautor Rampaire... però fora
d’aquí tenim unes Jornades
Musicals de l’Ermita de la Pietat
d’Ulldecona, per exemple, amb
una feina exemplar duta a terme
per l’amic Nete Vericat, el festival Eufònic -amb Vicent Fibla
al capdavant-: tot un referent a
nivell nacional o el col·lectiu di-

LLUMs d’Arts al Forn que esperonat pels hiperactius Jesús M.
Tibau i Ricardo Gascón, no paren de maquinar accions culturals en els sopars cada primer
dilluns de mes al Forn de la Canonja de Tortosa. Actualment,
hi ha moltes coses a destacar a
nivell cultural, afortunadament,
al nostre territori.
Quines són les mancances
culturals de la comarca del
Montsià?
Com deia, jo crec que estem vivint un bon moment pel
que respecta a manifestacions i
activitats culturals, jo crec que
tenim tots els camps coberts:
música, cinema, literatura, teatre, arts plàstiques ... ja veurem
quin impacte i repercussions
tindrà l’efecte Covid-19 en tot
plegat, que ja n’està tenint, però
espero que quan tot plegat es
‘normalitzi’ puguem continuar
gaudint del bon nivell d’expressions culturals que tenim.
Què en penses dels correbous?
Per a mi és una manifestació
cultural negativa, de la que
hauríem de prescindir. Qualsevol tipus de diversió fent ‘patir’
un ésser viu, qualsevol ésser
viu, ha de ser abolida. Es trac-

Veus al Centre d’Art Lo Pati
com un motor cultural per a
la ciutat d’Amposta?
La veritat és que sí. Lo Pati ha
estat i és un catalitzador per a
totes les Terres de l’Ebre a nivell
cultural i artístic no només adscrit al terme municipal ampostí;
tingues en compte que Lo Pati
és Centre d’Art Terres de l’Ebre
i un dels seus objectius és tenir el territori com a concepte
central que dóna estructura i
sentit a la seva programació.
Com a amant de la Cultura
molts esdeveniments realitzats
a Lo Pati m’han fet molt feliç. I
tot gràcies a l’empenta i bona
feina de Vicent Fibla (director
anterior) i la continuïtat d’Aida
Boix (actual directora).

“MÓNFILMAT ÉS
UN FESTIVAL
DE CINEMA EN
EL QUE TOTA LA
PROGRAMACIÓ
HA DE TENIR AL
PAISATGE COM
A MOTOR DE LES
HISTÒRIES QUE
S’EXPLIQUEN,
HA DE SER UN
PERSONATGE
MÉS”

