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La mascareta obligatòria
govern de la Generalitat ha decretat que la mascareta és obligatòria a l’aire lliure i en interiors oberts al públic
Elamb
sancions de 100 euros. L’increment de casos positius preocupa. A les Terres de l’Ebre, Salut notifica nous brots
de covid-19. També hi ha casos positius a diversos municipis, que els propis Ajuntaments han comunicat. S’insisteix
en el compliment de les recomanacions bàsiques per evitar la transmissió. Plana 3

Descobriments històrics a la David Villa fitxa a Gombau com
Celòquia del Castell d’Amposta
a mister del Queensboro

Futbol base: conflicte entre
clubs del territori

Els treballs arqueològics que s’han realitzat
a la celòquia del Castell, han descobert diferents estructures medievals d’un alt valor històric.

El tècnic ampostí inicia una nova etapa, assumint els càrrecs d’entrenador i director esportiu
del Queensboro, de la primera divisió de la USL, a
Nova York.

Diversos clubs han fet un comunicat en el que
manifesten el seu malestar per la política de fitxatges que tenen uns altres clubs, amb jugadors
de futbol-7.
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robablement heu sentit
a parlar del 5G. La
setmana passada ja vam
informar de la primera
ÀREA 5G DEL TERRITORI,
es diu CoEbreLab 5G Rural
i compta amb el suport
territorial del Consell
Comarcal de la Ribera d‘Ebre
i és la primera que es posa en
marxa al territori català.
Així la Ribera d’Ebre implantarà la tecnologia 5G i serem els
primers, a les Terres de l’Ebre.
Serem els “conillets d’índia” dels
possibles efectes d’aquesta cinquena generació tecnològica
que segueix provocant moltes
preguntes i poques respostes?
“Atreviu-vos perquè el progrés
només s’aconsegueix així”, va dir
l’escriptor Victor Hugo. Sí, però
a quin preu? La veritat és que
aquesta notícia no ha fet les delícies de tothom. Els més pessimistes ho veuen com un desastre de salut sense precedents. Els
optimistes ho veuen com la condició sine qua non per al progrés
de la humanitat. Entre els dos, els
que dubten entre escepticisme,
curiositat i resignació. I natros?
Formarem part de les diferents
fases d’experimentació de la 5G?
Necessitem realment aquesta

nova tecnologia? És cert que el
5G podria afectar les observacions meteorològiques per satèl·lit i, per tant, la qualitat de les
prediccions meteorològiques?
Quin cost haurà de pagar la societat per ignorar les advertències sobre l’escalfament global?
Tenim suficient informació sobre
el desplegament del 5G? S’han
avaluat els riscos? De moment ja
està en marxa la cinquena generació (5G) d’estàndards de telefonia mòbil que ha de substituir
gradualment l’actual 4G. Que
suposarà per a la ciberseguretat,
l’emmagatzematge, la protecció
de dades i els possibles reptes
sanitaris? Seguim tenint poca
informació sobre el desplegament de la instal·lació d’antenes
de relé del 5G? Segons un dels
aparts de l’informe “Impacte
de la 5G a les ciutats” a la web
http://politiquesdigitals.gencat.
cat/ca/tic/5g/ de la generalitat,
que us recomanem llegir, s’informa, entre altres, que per al desplegament del 5G hi haurà una
regulació en matèria de drets de
pas per tal de facilitar un correcte i àgil desplegament de la nova
xarxa. De fet, el 10 de maig de
2014 es va publicar al BOE la Llei
9/2014, de 9 de maig, de teleco-

municacions, vigent des del dia
11 de maig d’aquell any, que estableix criteris que afecten molt
directament comunitats de veïns
i ubicacions públiques (edificis,
domini públic, etc.), i que referma el dret de les empreses de
telecomunicacions, en concret
de telefonia mòbil, a instal·lar
emplaçaments utilitzant el dret
de pas forçós, o bé la constitució
de servituds de pas... A més de
l’article 29 podríem seguir amb
l’article 30 de la Llei 9/2014 que
fixa les condicions per les quals
una administració pública ha de

cedir els seus espais per al desplegament de cel·les de cobertura dins del seu àmbit competencial, amb independència que
aquestes administracions esdevinguin o no operadors neutres,
però cedint, en qualsevol cas, el
dret de pas a operadors de servei que necessitin els espais per
poder oferir cobertura als usuaris finals... Pegueu-li una ullada a
l’informe que, davant d’aquesta
proliferació d’antenes de transmissió, no menciona res sobre
els efectes a mitjà-llarg termini
sobre la salut. Per què?
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial.
Els articles d’opinió expressen
els criteris de qui els signa
i el diari no els fa seus.

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

www.mesebre.cat
dins l’apartat: opinió

Sorteig fet a través de Random Comment Picker

en portada
MÉS
NOTÍCIES
ALCANAR:
MASCARETA
REUTILITZABLE A
L’Ajuntament d’Alcanar
proveirà d’una mascareta
reutilitzable i feta amb material hidrorepel·lent a totes
les persones del municipi que
ho desitgen. Els veïns i veïnes
que vulguen recollir la seua i/o
la d’altres persones adultes
del mateix nucli familiar han
de trucar al telèfon 977732013.
Des de l’Ajuntament s’assignarà un dia i hora de recollida,
tot garantint al màxim els
protocols de seguretat.

LA GRANOTA
TORO
Després de dos anys, s’ha
localitzat un exemplar mort
d’aquesta espècie exòtica,
considerada una de les 100
espècies invasores més
perjudicials pel seu impacte
ecològic. Des del 2018, quan
es van detectar capgrossos
de l’espècie al Delta, es duu
a terme un pla d’erradicació,
que inclou prospeccions i
anàlisi d’ADN ambiental.

MAESTRAZGOELS PORTS
El Govern i el Parc Natural
dels Ports reben amb interès
la iniciativa Maestrazgo-Els
Ports de Global Nature. Es
tracta de convertir la regió
“en una de les grans destinacions de natura i cultura del
món, promovent la cura i la
restauració dels ecosistemes
naturals i la fauna silvestre
per a crear noves i millors
oportunitats per als seus
habitants”.

XARXES SOCIALS
Els Mossos i la Policia Local de
Tortosa estan estudiant uns
vídeos apareguts a les xarxes
socials on es veu un gran
grup de joves en un conegut
local de la ciutat ballant sense
mantenir les distàncies de
seguretat per la Covid-19.
(Ràdio Ràpita)
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A PARTIR D’AHIR
El DOGC publica l’obligatorietat de portar
mascareta a l’aire lliure i en espais d’ús públic
E

l Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC) publica
que des d’ahir dijous és
obligatori portar mascareta
a partir dels sis anys tant a
l’aire lliure com en espais d’ús
públic, tot i poder-hi mantenir
la distància de seguretat.
En concret, el text estableix que
és obligatori “a la via pública, als
espais a l’aire lliure i a qualsevol
espai tancat d’ús públic o que es
trobi obert al públic, amb independència del manteniment de
la distància física interpersonal
de seguretat”. La resolució, signada per la consellera de Salut,

Alba Vergés, i el d’Interior, Miquel
Buch, manté les exempcions
per raons personals i de naturalesa de l’activitat ja recollides
en el document del 18 de juny.
L’incompliment se sancionarà
amb una multa de 100 euros.
Pel que fa a les exempcions, no
serà obligatòria per a les persones que presentin algun tipus de
malaltia o dificultat respiratòria
que es pugui veure agreujada pel
seu ús o que, per una discapacitat o dependència, no es tingui
autonomia per a treure-se-la
o bé presentin alteracions de
conducta que ho facin inviable.

Tampoc serà obligatori quan es
faci exercici físic esportiu a l’aire
lliure ni en els supòsits de força
major o situació de necessitat.

Finalment, també n’exclou l’ús
“quan per la pròpia naturalesa de
les activitats resulti incompatible”. Foto: EFE

MÉS CASOS POSITIUS
Salut notifica brots de covid-19, a Xerta i a
Camarles, a més d’Alcanar que fou el primer
E

l servei de vigilància
epidemiològica de l’Ebre
ha confirmat un brot per
coronavirus a dos municipis
ebrencs, Xerta i Camarles,
amb el focus en un claustre
de professors de l’Institut del
Perelló.
Segons indica el Departament
de Salut, actualment hi ha 4
casos positius per PCR i s’està realitzant el seguiment a 46
contactes. El primer cas que va
presentar símptomes va fer-ho
el 30 de juny. En aquest moment

no hi ha cap cas hospitalitzat.
Des de la Regió Sanitària s’insisteix en el compliment de les recomanacions bàsiques per evitar
la transmissió de la covid-19.
Amb aquests dos ja són tres els
brots que s’han detectat els darrers dies a les Terres de l’Ebre. El
primer va tenir lloc a Alcanar, i
aquest dimecres s’ha sabut que
té l’origen a Barcelona. Un estudiant d’Alcanar s’hi va contagiar
sense saber-ho, després d’haver
estat en contacte amb un company infectat. El dissabte 27 de

juny aquest estudiant va participar en un dinar de celebració
d’aniversari amb una quinzena
d’amics a Alcanar, segons l’ACN.
I aquí van sorgir els contagis.
D’altra banda, dimarts es va comunicar un cas positiu a l’Ametlla. I dimecres, dos a Amposta
on una persona està en atenció
domiciliària. I l’altra està ingressada a l’Hospital, pendent d’una
operació. Per això se li va fer la
PCR, que va donar positiva. S’estan realitzant proves als seus
nuclis de contacte. Així mateix,

dimecres va sorgir un altre cas, a
la Ràpita. La persona es troba en
aïllament domiciliari.
Aquests darrers casos han estat
comunicats pels propis Ajuntaments. En el moment del nostre
tancament, ahir, el balanç dels
darrers dies era aquest.

Descobreixen estructures medievals d’alt valor
històric a la celòquia del Castell d’Amposta
L

es excavacions
arqueològiques que s’han
estat realitzat a la celòquia
del Castell, fase primera
de les obres de posada en
valor i recuperació d’aquest
espai històric, han servit per
traure a la llum diferents
estructures medievals d’un
alt valor històric.

Així ho ha explicat aquest dimecres al matí, l’alcalde d’Amposta,
Adam Tomàs, qui ha fet una visita d’obres a la zona, acompanyat
de l’arquitecte de l’obra, Carles
Brull, i l’arqueòloga responsable
de les excavacions, Judit Siurana. “El projecte de recuperació
de la façana fluvial d’Amposta,
que va començar el 2016, amb

la recuperació de l’arc gòtic
no tenim cap mena d’intenció
d’aturar-lo, perquè ens permetrà configurar un espai d’un alt
atractiu turístic i d’un important valor patrimonial i històric”.
Així, l’alcalde ha avançat que en
aquesta fase d’excavació arqueològica de la zona de la celòquia
“s’ha pogut recuperar informa-

ció valuosa per conèixer la història de la ciutat”. Ha aparegut
el tancament parcial del fossat
al cantó del riu amb una estructura que dona continuïtat
a la de l’arc gòtic i s’ha pogut
alliberar un fossat que arriba
arran d’aigua i que podria haver
servit d’embarcador particular
del Castellà.
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MÉS
NOTÍCIES
PREMIS
FEDERICO MAYOR
ZARAGOZA
L’acte de lliurament de la
tretzena edició dels premis
Federico Mayor Zaragoza ha
tingut lloc de forma virtual.
L’esdeveniment s’havia de
fer la darrera setmana de
març, però fins ara al juny no
s’han pogut conèixer els projectes guardonats. Aquesta
edició ha estat també especial davant la pèrdua de qui
va ser presidenta de l’entitat i creadora dels premis,
Montse Esteve. S’han lliurat
un total de 16 premis de les 5
categories diferents. Es tracta de premis en metàl·lic que,
segons categoria i posició,
oscil·len entre els 200 i 500
euros, d’un total de 5000
euros. Enguany l’eslògan ha
estat “Salvem el planeta;
actuem ara, demà pot ser
tard”. Entre els primers
premis es troben alumnes
de l’Institut Escola Daniel
Mangrané de Jesús, l’Institut
Quatre Cantons de Barcelona, dels Alfacs de la Ràpita
i del campus de la URV a
Tarragona, en la categoria
d’universitats. Durant l’acte,
a banda de Federico Mayor,
també hi van intervenir la
presidenta de la UNESCO
a Tortosa, Ada Vallés, el
president del jurat, Miquel
Àngel Essomba i l’alcaldessa
de Tortosa, Meritxell Roigé.
(Ràdio Tortosa)

AIGÜES TORTOSA:
MECANISME
PIONER
Aigües Tortosa idea i implanta un sistema tecnològic
per detectar la presència
de coronavirus a les aigües
residuals. Les mostres obtingudes són analitzades al
laboratori i permeten conèixer la presència del virus en
menys de 24 hores.
El mecanisme, pioner i creat
a Tortosa, ja s’instal·la en altres ciutats com Sant Cugat,
València, Sagunt, Gandia o
Sevilla.

POLÍTICA
El ple es posiciona per unanimitat en contra
del trasvasament a Cantàbria
L

’Ajuntament de Tortosa,
en el ple d’aquest dilluns
passat, es va posicionar en
contra del trasvasament
del riu Ebre a Cantàbria,
proposat per la junta de
govern de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.
Tots els grups municipals a
l’Ajuntament de la capital del
Baix Ebre van votar a favor de
dues mocions presentades per
Movem Tortosa i ERC de rebuig
al minitrasvasament de l’Ebre a
Cantàbria així com de qualsevol transferència d’aigües del
riu fora de la conca.

Les propostes dels dos grups
remarcaven que aquest transvasament posaria en perill
la sostenibilitat del Delta de
l’Ebre i en consequència també les activitats econòmiques
que s’hi desenvolupen i que
no compliria amb els els compromisos de protecció del darrer tram del riu. Les mocions
presentades proposen fer un
front insitucional comú, també
amb d’altres territoris, per oposar-se a la detracció d’aigua de
l’Ebre i perquè es respectin els
principis de la nova cultura de
l’aigua. (Notícia de Ràdio Tortosa).

L’alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, en un ple, en una imatge d’arxiu.

AL PARC

PLAÇA AJUNTAMENT

Obres al passeig
de les bicicletes

S’amplien els carrers
de la zona de vianants
L

A

quest dimecres han
començat els treballs
d’arranjament del ferm del
passeig de les bicicletes, situat
al parc Teodor Gonzalez.
Les tasques consisteixen en
l’anivellament de l’espai, que
presentava clots provocats pel
pas de vehicles i per la pluja.

EL NOU
ACCELERADOR
LINEAL POT
TRIGAR UN ANY
El Departament de Salut de
les Terres de l’Ebre ha comunitat que els expedients per
substituir l’accelerador lineal
de l’Hospital de la Santa Creu
de Jesús es van entregar el 3
de juliol. A partir d’aquí queden per endavant 6 mesos per
validar els permisos i revisions

Posteriorment es completaran amb la impermeabilització
del terreny mitjançant un doble
tractament de superfície (DTS)
que permetrà reforçar-ne l’estabilitat i allargarà la conservació de la superfície. Els treballs
es duran a terme entre aquesta
setmana i la que ve.

sobre l’adaptació del nou accelerador, que s’haurà d’elevar al
Consell de Seguretat Nuclear.
Si la seva resolució és favorable, el Ministeri d’Indústria haurà
d’aprovar l’execució de la substitució. Aquest procés d’instal·lació preveuen que s’allargui uns
dos mesos i mig. Un cop finalitzat, l’aparell s’haurà de calibrar,
durant 4 mesos, perquè aquest
es trobi en condicions òptimes abans de ser utilitzat amb
qualsevol pacient. En total tot
el procés duraria uns 12 mesos,

’Ajuntament de Tortosa ha
ampliat la zona de prioritat
per als vianants a l’entorn de
l’edifici consistorial.
Des d’aquest cap de setmana, el
carrer d’Enric Bayerri, així com el
tram del carrer Pescadors que
connecta la plaça de l’ajuntament amb la plaça Cabrera i el
carrer de Sabina, han quedat
tancats al trànsit rodat de manera permanent. Aquests canvis
també comporten la reordenació del trànsit, amb el canvi de
sentit de circulació de vehicles
des de la plaça Emili Sanz en

aproximadament, tal com ja van
anunciar des de Salut. Mentre
durin tots aquests treballs, els
pacients hauran de traslladar-se
a l’Hospital de Reus. “Aquesta situació, recordem, ve donada per
l’aturada dels tràmits per construir l’edifici oncològic a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa,
per part de l’Ajuntament de Tortosa”. Un fet que ha tornat a lamentar la directora dels serveis
de Salut a les Terres de l’Ebre,
Mar Lleixà (a la imatge). (Notícia
de Ràdio Tortosa).

la confluència amb la plaça de
Cabrera. Es permet, així, que els
vehicles puguen accedir cap al
carrer Sabina i l’avinguda de la
Generalitat.

amposta
AMPOSTA SERVEIS
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PROCÉS PARTICIPATIU

8 mesos: 26.000 euros Pla Local de Joventut
2021-2024
de benefici

L

’empresa pública Amposta
Serveis Municipals ha fet
balanç dels primers vuit mesos
de funcionament.
Un balanç “positiu” tant pel que
fa a l’activitat realitzada com, i
especialment, els resultats econòmics. “En 8 mesos, ja hem
incorporat a l’empresa pública
el servei de neteja de 37 d’edificis municipals”, explica l’alcalde, Adam Tomàs, assenyalant
que això ha permès millorar-ne

el servei i també l’eficiència dels
recursos. “Gràcies a la gestió
feta, hem tancat aquest període
amb un balanç econòmic positiu de 26.000 euros”. “Això ens
demostra que, malgrat les crítiques que va generar la creació
d’aquesta empresa pública, si es
gestiona bé, l’empresa pública és
un model d’èxit i té un llarg recorregut”. la plantilla d’Amposta
Serveis Municipals està integrada
actualment per 28 treballadors.

L

’Ajuntament d’Amposta
inicia la redacció del Pla
Local de Joventut 20212024, a través d’un procés
participatiu impulsat per
la regidoria de Joventut i
Participació Ciutadana, qui
lidera el treball transversal
de totes les àrees de
l’Ajuntament.
“És una gran oportunitat per escoltar la veu dels i les joves i entendre les seves necessitats per

poder dissenyar l’estratègia i les
accions que han de definir les
polítiques de joventut dels propers quatre anys”, diu la regidora
de Joventut i Participació Ciutadana, Carla Bonfill. La redacció
del Pla es farà en dues fases. La
primera, que tot just començarà el 10 de juliol, és la fase de
validació i actualització del Pla
2016-2019. La segona fase serà
la fase del pla d’acció i s’iniciarà
un cop acabada la de validació.
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BREUS
* El dimecres passat l’alcalde
d’Amposta va realitzar la visita
a les obres de la posada en
valor i recuperació del Castell
d’Amposta. Segons l’alcalde
Adam Tomàs: “estem molt
il·lusionats amb tot el que
està sortint. La recuperació
de la façana comença a tenir
prou consistència com per
esdevenir un atractiu turístic
impressionant, amb més d’1
milió d’euros d’inversió i anys
de feina”.
* Els Mossos despleguen un
dispositiu a les principals vies
per prevenir robatoris en àrees
de servei. Volen incidir sobretot en la zona entre Tarragona
i Amposta
* La remera del Club Nàutic
Amposta, Núria Puig juntament amb els remers Àlex
Pagà, Victòria Cid, Aina Cid i el
tècnic David Morales Paz han
estat convocats per la Federació Espanyola per seguir amb
la seva trajectòria esportiva.

6
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DELTEBRE
JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DEL MUSCLO
El port d’Illa de Mar ha estat
l’emplaçament escollit per
presentar una nova edició de
les jornades gastronòmiques
del musclo. Enguany les
jornades, que es celebraran
des del 10 de juliol fins al 2
d’agost, compten amb més
participants que mai, un total
de 17 restaurants, i presenten
diferents novetats per seguir
dinamitzant l’economia local
i donar a conèixer un dels
productes per excel·lència de
Deltebre i del Delta de l’Ebre.
En el marc de la presentació,
en la qual també ha participat
la presidenta de Federació
de Comerç i Turisme, Estela
Alcalà, i el president de la
Federació de Productors de
Mol·lusc del Delta de l’Ebre,
Miguel Carles, l’alcalde de
Deltebre, Lluís Soler, ha posat
en valor un sector que s’ha
vist greument afectat pel pas
del temporal Glòria i per la
pandèmia de la COVID-19.
Com a exemple, al municipi de
Deltebre hi ha 78 muscleres, i
al conjunt del Delta de l’Ebre
es produeixen, anualment,
entre 350.000 i 400.000
quilograms de musclo. Amb
aquestes dades com a context,
Soler ha detallat que “aquestes jornades són una eina
que impulsem des de l’Ajuntament de Deltebre amb
l’objectiu clar de reactivar un
sector essencial per al nostre
municipi, que genera un
producte de primera qualitat i
que és referència, com també
per dinamitzar l’economia del
nostre municipi amb la participació dels restauradors i botigues”. Soler ha afegit que “les
jornades també ens serveixen
com a punt de reivindicació
per tal de seguir reclamant
acció al Delta per garantir un
futur d’oportunitats
per a tothom”.
A banda dels diferents menús
que es podran degustar als
restaurants participants,
recordem que en són un total
de 17, també s’ha obert la
possibilitat que la ciutadania
cuini el musclo a casa seva.

baix ebre

L’ALDEA
L’Ajuntament ja disposa de Guardes Rurals
per protegir les collites de robatoris
D

es de l’Ajuntament
s’ha posat en marxa
una més de les accions
que estaven previstes per
garantir la seguretat i evitar
més robatoris als pagesos,
la contractació durant els
mesos d’estiu d’agents rurals
per protegir les collites de
l’Aldea, període en el qual hi
ha més robatoris.
Aquestes persones estaran totalment coordinades amb el
cos de la guàrdia municipal i
el Regidor de Seguretat, baix la
comunicació amb els pagesos
per tenir localitzades les colli-

tes. Pepe Caballé, regidor de
Seguretat: “Aquesta acció de
govern, que finalment hem po-

gut dur a terme aquesta anualitat després de contemplar la
despesa als pressupostos mu-

nicipals, serà un gran garantia
de cara a preservar la collita
dels nostres pagesos.”

SERVEIS
SOREA realitzarà millores molt
importants a la xarxa d’aigua potable
D

es de l’Ajuntament de
l’Aldea han informat que
fruit de les negociacions dutes
a terme amb Sorea es procedirà
a fer una sèrie de millores molt
importants a la xarxa d’aigua.
Aquestes obres de millora de la
xarxa potable permetrà, després
de molt anys, gaudir d’un millor
servei per als veïns i veïnes i un
estalvi d’aigua considerable.
La primera actuació es durà a terme a l’Avda. Catalunya, núm. 285
al 289 i es substituirà un tram de
50 metres lineals de canonada de

EL PORT PESQUER
I LA PLATJA DE
L’ALGUER DE
L’AMETLLA EN
TEMPS REAL AL
YOUTUBE DE
TURISME
L’Ajuntament ha instal·lat dues
càmeres d’streaming i d’alta
definició que permeten veure el port pesquer i la platja de

fibrociment que acumulava moltes fuites per una de Polietilè de
90.
A part d’aquesta primera actuació,
també s’executaran d’altres en els
properes setmanes.
Xavier Royo, alcalde del municipi
aldeà, ha manifestat que “aquestes millores que iniciarem marquen un cop més l’aposta del
govern per fer de l’Aldea un poble amb millors serveis. Poc a poc
anem donant forma al nostre projecte de poble i continuarem així,
perquè els nostres veïns i veïnes

mereixen uns serveis de qualitat.
No dubtarem de seguir treballant
per negociar tot allò que calgui

l’Alguer en temps real durant les
24 hores del dia. Les imatges es
poden veure a través del canal
de Youtube de Turisme l’Ametlla
de Mar. A partir d’aquest dime-

cres, conèixer com està l’estat
de la mar, la platja de l’Alguer
o veure com entren i surten les
barques del moll, en directe, és
possible gràcies a aquest servei

sense renunciar a res i amb condicions immillorables per al poble
de l’Aldea”.

audiovisual d’immediatesa i
qualitat que, tal com apunta
la regidora de Turisme Maite
Boquera, és útil tant per la
ciutadania com pel turisme.

publicitat
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MÉS
NOTICIES
AGRICULTURA FA
UN PAGAMENT
D’UN MILIÓ
D’EUROS A 252
AGRICULTORS I
RAMADERS
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) de la
Generalitat de Catalunya ha
abonat recentment el pagament d’1.019.620 euros dels
ajuts directes: dissociats i els
associats agrícoles i ramaders, amb el qual finalitzen
els pagaments d’aquests
ajuts de la Política Agrària
Comuna (PAC) corresponents
a l’any 2019. D’altra banda,
el Departament d’Agricultura
aprova els ajuts al sector pesquer per la recollida de deixalles marines per 1 milió d’euros. Els ajuts, adreçats a les 4
Federacions de Confraries de
Pescadors catalanes, permetran consolidar un sistema de
recollida de deixalles marines
a la totalitat del litoral català.
També serviran per impulsar
actuacions de divulgació i
conscienciació a la ciutadania
sobre la importància de la
lluita contra la brossa marina
i l’imprescindible paper del
sector pesquer per a la neteja
dels nostres oceans.

ESQUERRA
CONVOCA LA
MILITÀNCIA
Les quatre federacions comarcals d’Esquerra Republicana que integren la Federació del partit a les Terres de
l’Ebre han convocat la seva
militància per escollir als
membres de les noves Executives. D’acord amb el nombre
de militants respectius i
davant la situació generada
per la Covid; els congressos
del Baix Ebre, Montsià i la
Ribera d’Ebre se celebraran
de manera “híbrida”, és a
dir, que s’hi podrà participar
simultàniament de forma
presencial i telemàtica. El
de la Terra Alta serà només
presencial.

baix ebre

“DES DE ROQUETES ESTÀS CONNECTAT AL MÓN”
Es presenta la campanya promocional per
fomentar el teletreball al municipi
E

l regidor de l’Àrea de
Turisme de l’Ajuntament
de Roquetes, Ivan Garcia, ha
presentat el vídeo “Des de
Roquetes estàs connectat al
món”, que té l’objectiu, segons
ha explicat “de fomentar el
teletreball a totes aquelles
persones que després del
confinament que hem patit
pel Covid-19 han vist que
una vida més tranquil·la en
un entorn més rural però que
alhora està dotat de tots els
serveis necessaris per poder
dur a terme treballs de forma
telemàtica és possible”.

El vídeo destaca els trets més
característics
de
Roquetes,
com poden ser l’Observatori de
l’Ebre, el Parc Natural dels Ports,
el comerç local de proximitat, i
tots els serveis dels quals disposa una ciutat de 8.000 habitants
que “res tenen a envejar als que
podem trobar a una gran ciutat”.
És un vídeo de 3 minuts on es
compta la història d’una mare
de família, la Montse, que al seu
dia va fer el pas de deixar la capital per una vida més tranquil·la
on pot seguir treballant a la seva
empresa de pàgines web gràcies
a la bona connectivitat que dis-

posa el territori.. Des de l’Ajuntament de Roquetes “pensem
que si amb la campanya acon-

seguim créixer com a ciutat, per
poc que sigui, l’objectiu ja està
aconseguit”.

L’AMPOLLA
El passeig de l’Arenal retrocedeix 2 metres
per evitar danys quan hi hagi un temporal
E

l passeig de l’Arenal de
l’Ampolla ha retrocedit
un parell de metres amb
les obres impulsades pel
ministeri per a la Transició
Ecològica per reparar els
danys causats pel temporal
Gloria del passat gener.
És una de les solucions que
s’ha adoptat per evitar grans
desperfectes quan hi hagi una
altre episodi similar en el futur,
juntament amb la creació d’una
escullera per mitigar els efectes
de les onades. L’Estat ha invertit

L’AMETLLA:
L’AJUNTAMENT
APORTA 2.700
M³ DE SORRA A
LES PRINCIPALS
PLATGES
L’Ajuntament ha aportat més
de 2.700 m³ de sorra a les
principals platges del municipi. “Després d’assumir
pràcticament la totalitat dels
treballs per reparar els danys

2 MEUR a les costa de les Terres
de l’Ebre, amb diferents actuacions a l’Ampolla, Riumar (Deltebre) i les Cases d’Alcanar, que
el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté,
va visitar les obres. Els treballs
a les tres localitats estan pràcticament acabats. Les obres
s’han endarrerit més del previst
per l’arribada d’altres temporals
i de la pandèmia de la covid-19.
A l’Ampolla tan sols queda feina
per un màxim d’una setmana,
segons ha assenyalat l’alcalde

causats pel temporal Glòria,
la regidoria d’Obres i Serveis
ha realitzat les aportacions de
sorra per regenerar les platges,
tenir-les en les millors condicions i poder garantir la distància de seguretat”. Les platges
on s’ha aportat sorra són les de
Cala Calafató, Lo Ribellet, Sant
Jordi d’Alfama, Cala Vidre, Pixavaques, Cala Pepo i l’Alguer.
De fet, en aquesta última encara s’està treballant amb l’aportació de sorra, treballs que finalitzen aquesta setmana.
(La Cala Ràdio).

de la localitat, Francesc Arasa.
La localitat és una de les que
més va patir el Gloria, en bona

mesura perquè es troba situada
en una zona molt exposada als
temporals de gregal.

montsià
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LES CASES

LA RÀPITA

VISITA A LES ACTUACIONS
D’EMERGÈNCIA A LA PLATJA

INCREMENTEN ELS AJUTS SOCIALS
ARRAN DE LA CRISI GENERADA PER LA
COVID19
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MÉS
NOTÍCIES
LA RÀPITA
Greu ensurt, concretament a
la Platja del Garbí, dissabte,
a causa d’una caiguda per
les escales d’un home de la
Ràpita, que va necessitar
la presència de l’helicòpter
d’emergències per tal de fer
l’evacuació a un centre hospitalari, on va acabar morint.

Joan Roig, alcalde d’Alcanar,
i Ivette Fibla, regidora d’Urbanisme i Ordenació del Territori, van visitar les obres ja
finalitzades de reparació del
litoral canareu, acompanyats
del subdelegat del Govern central a Tarragona, Joan Sabaté i
del cap del servei provincial de
Costes, Antoni Espanya.
Les actuacions, finançades per
la Direcció Provincial de Costes
del Ministeri per a la Transi-

ció Ecològica, han consistit en
l’adequació de la platja per a
fer-la accessible en una longitud de 2.100 ml, més la reparació d’esculleres en 1500 m³,
i reparació d’espigons de 300
m³, així com l’adequació de
camins per a vianants en 1400
ml. Les obres d’emergència
s’han portat a terme de forma
acurada i s’han recuperat els
espais malmesos per la llevantada Glòria del mes de gener.

S BÀRBARA

AMPOSTA

LA SÉNIA

MÓNFILMAT

25 ANYS DE LA
PLANA RÀDIO

‘EN CONTRA DELS
CORREBOUS’

CINQUENA EDICIÓ

La Plana Ràdio està de celebració: compleix un quart de
segle, però serà una celebració atípica, motivada per la
pandèmia de la Covid-19. De
moment no hi haurà cap acte
presencial, fins al setembre,
però sí una programació
d’aniversari que va tenir lloc
ahir dijous, data de celebració
dels 25 anys. Des del passat
29 de juny l’emissora està
oferint per les xarxes socials
vídeos recopilatoris d’imatges
que està produint Josep Roig,
la persona que va impulsar la
creació de La Plana Ràdio.

Més de 60 personalitats de
la cultura i la societat de les
Terres de l’Ebre donen la cara
públicament en contra dels
correbous. ‘Tots Som Poble’
va posar en marxa a les seves
xarxes socials la campanya
‘Al segle XXI la tortura no és
cultura’, amb l’objectiu que els
ebrencs perdin la por a expressar aquest rebuig. Publicaran
periòdicament ‘banners’ amb
la imatge de tres personalitats
que fan arguments d’oposició als actes taurins. Carme
Sapinya, Ignasi Blanch i Sílvia
Franch, els primers.

ACTIVITATS
ALTERNATIVES
PER A LES FESTES

SANTA BÀRBARA:
“PASSEJADES AMB
MANSET”
A Santa Bàrbara la comissió de
bous ha decidit organitzar per
aquestes festes, dos dies amb
passejades de mansets. Serà
el dissabte 11 de juliol a les 9h

del matí i el dimecres 15 de juliol
a les 20 hores. Segons explicava Joaquim Martí membre de la
Comissió “aquests actes s’organitzen per tal de donar suport a
les ramaderies del territori” Martí
també ha deixat clar que la passejada anirà a càrrec del ramader
“no serà la comissió de bous qui
el passegéssim, en cap moment

Els ajuts socials s’han disparat a la Ràpita, en bona part
a conseqüència de la situació econòmica generada per
la covid19. Tant és així que la
regidoria de Polítiques Socials
i Igualtat ha passat dels 17.000
euros aportats l’any passat a
27.000 atorgats fins ara entre
ajuts directes i els del projecte
La Botigueta, i amb una previsió de passar a un total de

La regidoria de Festes Majors
convoca a tots els representants de les colles locals que
estiguin interessats en participar a l’activitat alternativa
a les carrosses que estem
organitzant per a la setmana
de festes d’enguany.
La reunió tindrà lloc avui
divendres 10 de juliol, a les
19.30 h, a la Casa de Cultura.
“Us demanem que tan sols
assistiu 1 o 2 persones per
colla i recordeu l’obligatorietat
d’assistir amb mascareta”.

no volem que la gent no participi, ja sigui mirant-ho des del carrer o passejant pel costat amb
les mesures de seguretat”. Les
declaracions les feia a través de
La Plana Ràdio després de la polèmica sorgida per les xarxes socials en què s’afirmava que l’acte
era per gaudir de la comissió “la
veritat un acte d’un manset pas-

56.000 fins a finals d’any.
L’agreujament de la vulnerabilitat econòmica causada pel
coronavirus també s’ha deixat
notar de forma molt evident a
les entitats dels tercer sector
del poble. Càritas, Creu Roja
i Siloé porten entregats més
de 1.100 lots de menjar a les
unitats de convivència més
fràgils econòmicament.
(Ràdio Ràpita)

El festival de Cinema i Paisatge MónFilmat de Lo Pati
- Centre d’Art Terres de l’Ebre
va obrir l’edició 2020 amb el
documental d’Elisenda Trilla
‘Paradís Pintat’, que plasma
el dia a dia de la pallassa
Pepa Plana, establerta a Sant
Jaume d’Enveja. Aquesta
cinquena edició del certament combina les projeccions
presencials, com la d’inauguració, amb altres en línia
que es podran seguir des de
casa a través de la plataforma Festhome. El festival ha
programat deu pel·lícules i tres
sessions de curtmetratges.

sejat pel poble em dóna pena”
en referència a no poder fer les
festes taurines amb normalitat i haver de recórrer aquesta
activitat. Per avui, dia 10, dins
de les ‘NO FESTES 2020’, hi ha
previstes diverses activitats que
s’adequaran seguint la normativa i les mesures establertes a
la COVID-19.

El dia abans va haver-hi una
altra incidència tràgica quan
va morir ofegat un home de
78 anys a la platja de les Delícies, on onejava la bandera
verda.

ALCANAR: AJUTS
A MENJADORS
ESCOLARS
Les famílies de l’alumnat
interessat en els ajuts
individuals per l’assistència a
menjadors escolars (AIM) per
al curs 2020-2021, poden demanar-ho a través de l’Escola
Joan Baptista Serra, mitjançant l’imprès de sol·licitud
específic i cal que adjunten,
si és el cas, la documentació
que correspongui.
El termini acaba el 17 de juliol
de 2020.

TRACTAMENT
CONTRA EL
MOSQUIT
La lluita contra el mosquit al
delta porta maldecaps cada
any i enguany més. Les pluges i els temporals han disparat els volums de larves i el
COPATE preveu la necessitat
d’incrementar els tractaments sobre dos mil hectàrees més de les 4.000 previstes
inicialment i també fer més
passis, de manera que ja ha
demanat als ajuntaments
autorització per comprar més
producte bacteriològic BTI.
Tampoc s’ha pogut accedir
a la Punta de la Banya, un
indret especialment conflictiu per les restriccions que
imposa ser un espai protegit,
perquè a més enguany ha
estat inaccessible per terra.
(Ràdio Ràpita)
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NOTÍCIES
URV
La introducció progressiva
dels insectes a la dieta per
buscar fonts alternatives
de proteïna a l’alimentació
humana comença a ser una
realitat. Però el rebuig que
en moltes ocasions provoca
pensar haver-se de menjar un
grill o una larva fa que entre
la indústria agroalimentària
s’estiguin buscant fórmules
per introduir els insectes, per
exemple triturats en pols com
a ingredient en la formulació
de productes alimentaris.
Un equip investigador de la
Universitat Rovira i Virgili ha
creat un mètode per poder
identificar de forma eficaç i
econòmica el tipus d’insecte
i la quantitat que s’hi pot
trobar en mostres comercials
amb l’objectiu de detectar
ràpidament possibles fraus i
adulteracions.

AGRICULTURA I
FEDERACIÓ DE
CAÇA
Ja han quedat establerts els
criteris sobre la interpretació
de les diferents casuístiques
de les infraccions de caça.
També s’està treballant per
millorar les normatives sobre
la comercialització de la carn
de caça, la senyalització de
l’activitat cinegètica, la captura de depredadors i el decret i
la llei de caça.

CANCEL.LADA
LA CAMPANYA
D’EXCAVACIONS
A LA RESIDÈNCIA
FORTIFICADA DE
SANT JAUME
Enguany no es durà a terme la
campanya anual d’excavacions
a la residència fortificada de
Sant Jaume d’Alcanar. La crisi
del coronavirus ha obligat
l’Ajuntament d’Alcanar i el
Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica de la
UB, el GRAP, a suspendre les
excavacions que es fan tots els
estius des del 1997.

terres de l’ebre

ERC
“El transvasament a Cantàbria és un
precedent perillós que no es pot permetre”
E

l president de la Federació
de l’Ebre d’Esquerra
Republicana, Alfons
Montserrat, ha advertit que
“el transvasament d’aigua
de l’Ebre a Cantàbria, que es
pretén que sigui permanent,
estableix un precedent molt
perillós que el govern espanyol
no pot permetre perquè va
contra els principis de la nova
cultura de l’aigua i obre la
porta a nous transvasaments”.
Montserrat ha manifestat que
“Esquerra ens oposem a aquest
transvasament i no entenem que
el govern espanyol digui que està

molt preocupat pel futur del Delta de l’Ebre, i mentrestant pugui
autoritzar un repartiment d’aigua
riu amunt en forma de transvasament, i a la vegada, impedeixi
l’aportació de cabals i sediments
riu avall”.
El president republicà ha recalcat
que “aquesta actuació va lligada
a uns determinats interessos urbanístics de l’àrea de Santander,
un lloc on no hi ha problemes de
falta d’abastiment i subministrament d’aigua, però sí que hi ha
una gran falta d’eficiència en la
gestió i distribució de l’aigua”.
Davant les manifestacions del

govern autonòmic càntabre,
format per PSOE i el partit del
president regionalista Miquel Ángel Revilla, que donen per feta
l’autorització del Consell de Ministres per tirar endavant el transvasament, Montserrat ha apuntat

que: “no seria d’estranyar que
aquest transvasament acabés
convertint-se en penyora de
canvi pel suport del Partit Regionalista de Cantàbria a la proposta de Pressupostos Generals del
govern Sánchez”.

CONGRÉS
Ferran Bel propicia el ‘no als transvasaments’
a la comissió per la reconstrucció
E

l diputat ebrenc de Junts
per Catalunya (JxCAT)
al Congrés, Ferran Bel, va
fer posicionar els diferents
grups parlamentaris en
relació als transvasament
a través d’una esmena
presentada en una reunió de
la comissió de reconstrucció
econòmica.
“JxCAT forcem el no als transvasaments”, va manifestar el
diputat. L’esmena demana que
“la gestió i la planificació hidrològica es faci sense contemplar els transvasaments

CONTRACTES DEL
NOU PERSONAL
PER AL CURS
VINENT
El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, ha confirmat aquest
dimarts que els contractes del
personal que reforçarà el cos
docent el curs vinent seran de
setembre a agost. Bargalló ho
ha dit a Catalunya Ràdio, tot i
que ha subratllat que els serrells es negocien amb els sin-

entre diferents conques hidrogràfiques”. “Tots els que pensin
que el futur de l’aigua a l’estat
i a Europa no ha de passar pels
transvasaments han de votar a
favor d’aquesta esmena”. “Una
vegada aprovat, ara cal que el
govern del PSOE i PODEMOS
ho respecti i que no autoritzi
nous transvasaments, encara que siguin petits”, afirma
Bel, que posa de relleu que
“el consell de ministres no ha
d’autoritzar el transvasament
de Santander, sinó, no estaran
respectant les resolucions del

dicats i ha esperat que dilluns es
pugui fer l’anunci definitiu.
Així mateix, també ha recordat
que el vicepresident del Govern,
Pere Aragonès, va parlar de més
de 5.000 professionals nous, i
que el president, Quim Torra,
va situar la xifra entre 6.000 i
10.000. El conseller ha assegurat
que “cap dels dos s’equivoca”.
També ha dit que no està previst
que el professorat faci assignatures de les quals no és especialista, tot i que ha afegit que cada
centre ho pot decidir.

congres”. La resta d’esmenes
(41 en total) presentades per
Junts per Catalunya han anat
en la línia de generar activitat
econòmica, el manteniment
dels llocs de treball i la reacti-

vació. També s’ha aprovat una
altra esmena per tal de “prestar
especial atenció a la rehabilitació dels habitatges als centres històrics de les ciutats”.
(notícia d’ebredigital.cat)

terres de l’ebre
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PAÜLS

DELTEBRE

‘LA DEPURADORA ÉS
UN PROJECTE PRIORITARI’

DESPERTA I VINE, LA NOVA CAMPANYA
DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
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L’Ajuntament de Paüls ha
celebrat dues assemblees informatives per a presentar
a la ciutadania les diferents
alternatives d’ubicació de la
depuradora al municipi. Les
assemblees van tenir lloc el
passat dilluns 6 i van comptar
amb la participació del director
tècnic del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre (COPATE), Josep Aragonés. Segons l’alcalde, Enric

Adell “Hem explicat als veïns i
veïnes del poble en quina fase
del projecte ens trobem. Ara
estem avaluant els diferents
emplaçaments, per la qual
cosa és el moment d’escoltar
la ciutadania del municipi”. La
construcció de la depuradora
és un projecte prioritari per a
l’equip de govern que preveu
tenir decidit l’emplaçament
de la depuradora i el procés de
depuració a finals de l’estiu.

JESÚS

BENIFALLET

FESTES ‘ÀNIMS I
AVANT’
Jesús, com la resta del territori, no podrà gaudir de les
festes com altres anys. No
obstant, d’alguna manera,
s’han programat actes que,
en alguns casos, seran de
forma presencial però sempre
respectant les normes. I n’hi
haurà que es podran seguir
de forma virtual. Per aquest
motiu s’ha creat un Canal de
Youtube de l’EMD, que es
presentarà avui divendres.
El lema de les ‘Festes’ de
Jesús 2020 és ‘Ànims i avant’,
en record al darrer vers de
l’himne del poble.

ROQUETES
TAMPOC CELEBRA
LA SEUA FESTA
MAJOR
Roquetes, com altres poblacions, tampoc celebra les
Festes Majors.

“EL COR DE
LES TERRES DE
L’EBRE”
Benifallet estrena nova marca
turística. Amb el lema ‘Benifallet, el cor de les Terres de
l’Ebre’, la població ofereix actius turístics com els passejades amb llagut o la visita a les
coves Meravelles i a la vegada
la possibilitat de rebre turistes
que després es desplacin per
visitar la resta de les Terres de
l’Ebre. Tot plegat, activitats
que s’adequen a la normativa
i les mesures establertes amb
motiu de la COVID-19.
(A. Prunera. Ràdio Móra d’Ebre)

No obstant, dins de les possibilitats del moment, durant el
cap de setmana passat, que
en condicions normals hagués
marcat l’inici de la Festa, van
haver alguns actes emblemàtics i populars com el repartiment del panoli (als llocs habilitats per poder-lo adquirir) i
també va haver una cercavila

L’Ajuntament de Deltebre ha
engegat aquest divendres la
seva campanya de promoció
turística sota el nom de “Desperta i Vine”, una campanya
que està composada per cinc
vídeos diferents amb l’objectiu
principal d’atreure el turisme
de proximitat i seguir consolidant Deltebre com a destí turístic de referència.
Aquesta campanya tindrà un

relleu especial a les xarxes socials.
De fet, una part important de la
difusió d’aquesta es realitzarà a
través de publicitat a les xarxes,
segmentada als públics d’interès.
Tots els vídeos de la campanya es poden visualitzar al canal Youtube de l’Ajuntament
de Deltebre i a la pàgina web
www.atraccionatural.cat.

CAMARLES
CONSTITUCIÓ
DE LA COMISSIÓ
PERMANENT DE
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
El Casal Camarlenc va acollir
dilluns l’acte de constitució de
la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, l’òrgan que
coordinarà tots els processos
de participació ciutadana de
Camarles i Lligallos. En aquest
acte es van presentar els membres que, segons el Reglament
de Participació, han de configurar aquesta comissió com a
representació de l’Ajuntament,
dels partits polítics, dels òrgans

de la banda de la Lira.
El regidor de l’Ajuntament,
Ivan Garcia, deia al seu portal
de Facebook que “avui, les roqueteres i els roqueteros estaríem de Festa. La situació de
pandèmia que vivim no ho ha
fet possible, però guardarem
ganes, il·lusió i força per a gaudir-les com cal l’any vinent!”.

de participació municipals i de
la ciutadania.
Aquests últims, han de ser escollits per sorteig, però degut a
que solament es van presentar
tres ciutadans, no va ser necessari realitzar-lo. La Comissió de
Participació Ciutadana estarà
formada per l’alcalde, Josep
Antoni Navarro Serra, i la regidora de Participació Ciutadana,
Marta Mora. Com a representants dels partits, en formaran
part Sandra Zaragoza, de
JUNTSXCLL, Ramon Brull, de
la VEU, Montserrat Bonet,
NO ADSCRITA i Marta Mora,
d’ERC. Per últim, representaran
a la ciutadania Marina Guillem,
Joana Colomé i Paco Racó.

Fins avui dia 10 de juliol es
poden presentar la sol·licitud per participar en la 15a
edició dels Premis Comarcals
de Recerca 2020, destinats
a impulsar la recerca i la
investigació fora de l’àmbit
universitari. Els premis Pare
Romanyà, Federico Pastor i
Innocent Paulí distingeixen
els millors treballs presentats
pels estudiants de segon de
batxillerat i de segon curs
de cicles formatius de grau
superior de la comarca en els
àmbits científic, humanístic i
tecnològic. D’altra banda, el
Consell Comarcal comunica
que ja està oberta la convocatòria de les “subvencions
per a obres d’arranjament a
l’interior dels habitatges per
a les persones grans” per
aquest any.

BENIFALLET
Obre un nou parc de bombers voluntaris. El procés per
poder posar-lo en marxa s’ha
allargat durant prop de 25
anys. D’altra banda, l’Associació de Dones Meravelles
comunica que el pròxim
diumenge es portarà a terme
l’activitat del MULLA’T per
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE a la
piscina. Des de les 11h i fins la
13h “respectant les nroemes
del moment, podreu passar
per la mateixa piscina per
adquirir els productes que
com cada any hi haurà a la
venda. També podeu encomanar els productes parlant amb
la junta”.

PISCINES
MUNICIPALS
D’ALDOVER
L’Ajuntament d’Aldover ha
comunicat que “no es pot
accedir a banyar-se a les
piscines municipals per la nit”.
I es recorda que “s’han avisat
als Mossos perquè prenguin
les mesures adients”.

12
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EBREXPERIENCE
Tuna Tour: el programa de Joan Rovira ‘Nedant entre
Tonyines’ va batre l’audiència del portal
J

oan Rovira va visitar la
Cala en la seua peculiar
recerca del Gambusí, a
través d’EbreXperience.
El cantautor es va submergir al
fons de les aigües de l’Ametlla
de Mar a la recerca de l’animal
mitològic. Va bussejar entre
tonyines gegants, amb el suport de Fernando i Judit de
Subkro, uns grans professionals.
Una experiència única que només és fa aquí a les Terres de
l’Ebre.
Va ser el quart capítol de ‘Caçadors de Gambusins’, al Canal EbreXperience (streaming).
Es va veure aquesta setmana.
L’impacte del programa no ha
passat desapercebut i així s’ha
reflectit en les visualitzacions
del portal i també a les xarxes
socials. Rovira no va trobar
el Gambusí a la Cala però, en
canvi, va viure una experiència

única.
L’equip de ‘Caçadors de Gambusins’ ha agraït a tot l’equip

de ‘Tuna Tour’ tota l’atenció i
dedicació mostrades durant
l’enregistrament del capítol.

ELS PROGRAMES DEL PORTAL
‘La Bona Teca’ va visitar
l’Horta de Carme

A

quest dimecres, Isabel Carrasco
va visitar l’Horta de Carme, un
verger situat a Camarles, al Baix Ebre.
Una petita empresa familiar formada
inicialment per la Carme, l’Agustí (el
seu marit) i el Baltasar (el seu cunyat).
L’Horta de Carme va néixer arran de
la preocupació per la contaminació
de les terres originada per l’agricultura
convencional. Després d’unes quantes
reflexions, la família va optar per
cultivar productes ecològics, que

fossin respectuosos amb el medi i amb
les persones. A través del programa,
vam conèixer a la Carme, a Baltasar, i
també a la nova fornada, els seus dos
fills Sebastià i Martí. “Em va agradar la
filosofia d’aquesta família que aposta
per la salut de les persones prioritzant
la salut de la terra”, diu Isabel Carrasco,
directora i presentadora del programa
gastronòmic ‘La Bona Teca’ que es va
poder veure aquesta setmana, al Canal
EbreXperience.

Josep Gombau protagonista a
‘De Cara a Barraca’

J

osep Gombau, tècnic ampostí de
futbol professional, acaba de fitxar
pel Queensboro, equip de David Villa
a New York. Un pas més endavant
per aquest entrenador que, als 44
anys, segueix a l’elit al costat de tot un
campió del món com ho és el ‘Guaje’.
La setmana vinent, Gombau serà protagonista a ‘De Cara a Barraca’, al Canal

EbreXperience. Un programa que serà
d’altura. Molt emotiu. Recordarem la
trajectòria de Gombau, que fa 25 anys
que entrena, 15 viatjant pel món (Dubai, India, Hong Kong, Austràlia, Nova
York...).
La repassarem des dels inicis a les penyes d’Amposta fins al nou repte que té
actualment al Queensboro.

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 YouTube EbreXperience. Un nou conducte per seguir les experiències turístiques del territori, a més del portal, Facebook, Twiter i Instagram.
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MÉS
NOTÍCIES
GANDESA
La nova campanya d’excavacions del conjunt arqueològic ja està en marxa. Ben
aviat es podrà informar de
les descobertes que estan
realitzant l’equip d’arqueòlegs a la cisterna de la torre i
a la necròpolis de Calars, just
en el punt on s’alçava el punt
de comandament de l’exèrcit
franquista durant la batalla
de l’Ebre.
El treball ALLIBERA LA VIDA
dels alumnes de l’Institut
Terra Alta de l’optativa de filosofia de 4t d’ESO ha resultat premiat amb accèsit als
XIII premis Federico Mayor
Zaragoza UNESCO-Tortosa.
El Ple de l’Ajuntament de
Gandesa va rebutjar la Instal.
lació de nous parcs eòlics al
municipi.

BOT
L’actor Iván Massagué
informa que “no podem
abandonar la cultura i ens
hem inventat aquest mini
festival amb amics i amb
protocols”. El certamen de
cinema In-FCTA grava una
gala per adaptar-se a la crisi
del coronavirus.

MÓRA D’EBRE
L’edició del 2020 del Campus
de Música i balls populars de
les Terres de l’Ebre, EBREFOLK, ha estat anul.lada.
Havia de tenir lloc aquest cap
de setmana.

BATEA
L’Ajuntament de Batea ha
informat aquesta setmana
que per motius de la crisi
sanitària provocada per la
Covid-19 i les seves conseqüències se SUSPENEN LES
FESTES MAJORS d’aquest
any 2020.

ARNES
Ahir dijous, per desinfecció
de l’edifici de l’Ajuntament,
les oficines van estar tancades.

baix ebre

HORTA DE SANT JOAN
Bases de les bonificacions tributàries creades
per ajudar a la reactivació econòmica
S

’han definit 4 blocs d’ajuts
amb la finalitat d’ajudar les
activitats i famílies que han
hagut de mantenir tancats
els seus negocis o han passat
a situació d’atur degut a la
pandèmia de la Covid19.
La finalitat dels ajuts és l’aposta
per a la reactivació de l’activitat
comercial del poble i evitar en
la mesura del possible el tancament dels negocis més afectats.
“La nostra prioritat és mantenir
viu el poble i per aconseguir-ho
considerem que l’activitat econòmica és imprescindible com
a generadora de llocs de feina i

també com a oferta als visitants i
als veïns. També hem volgut crear una ajuda pels propietaris dels
locals que durant aquest mesos i
en els mesos futurs amb la seva
solidaritat hagin apostat i apostin per ajudar els seus llogaters”.
Ajuts directes a comerços que
han hagut de tancar durant els
mesos de Pandèmia: exempció
del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública, retorn de
l’import de la taxa d’escombraries i clavegueram del primer semestre de 2020.
Ajut directe de creació de
nou comerç o negoci a Hor-

ta (1000€) en el proper any.
Exempció de l’alta de la llicència
d’activitats en crear el nou nego-

ci. Ajuts a les famílies: devolució
imports dels impostos i taxes de
tot l’any 2020.

POLÍTICA
El Govern invertirà 1,3 milions per connectar
amb fibra òptica el Baix Ebre i la Terra Alta
E

l conseller de Polítiques
Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró, ha
anunciat que la Generalitat
invertirà 1,3 milions d’euros
per connectar amb fibra
òptica entre el Baix Ebre i de
la Terra Alta.
Aquests treballs formen part del
projecte que permetrà connectar enguany les 13 capitals de
comarca catalanes que falten,
i fins a 51 municipis de 16 comarques al seu pas. Segons assegura el Govern, el 84% de la

població de Catalunya quedarà
coberta amb la xarxa de fibra
òptica de la Generalitat aquest
2020. Puigneró ha visitat aquesta tarda les obres de desplegament de la fibra òptica de la
Generalitat entre Tortosa, Xerta,
Benifallet i Gandesa.
Segons les previsions, a finals
d’agost s’hauran estès 37 quilòmetres nous de fibra òptica
de la Generalitat que connectaran cinc municipis entre el
Baix Ebre i la Terra Alta, aquests
quilòmetres se sumaran als 76

MÓRA D’EBRE:
SELECTIVITAT DE
PROXIMITAT PER A
120 ALUMNES

Obligats, fins enguany, a desplaçar-se fins Tortosa o Tarragona,
l’establiment de l’institut Julio Antonio de Móra d’Ebre com a seu
de les proves ha estat celebrada
pels estudiants dels quatre instituts de la zona.
S’han limitat les aules a grups d’entre vuit i quinze estudiants, tots del
mateix institut i a dos metres de
distància. També s’han organitzat
entrades i sortides diferenciades.
Els alumnes han celebrat que se’ls
hagi permès treure’s la mascareta
durant l’examen.

La reorganització de les seus i
les proves de la selectivitat arran
de la pandèmia del coronavirus
ha acabat, de retruc, beneficiant
uns 120 alumnes de la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat,
que han pogut passar els exàmens prop del seu municipi.

ja existents. La comarca passa
de no tenir cap habitant amb
accés a la xarxa de fibra òptica
de la Generalitat a oferir accés

a 6.729 habitants, i passa de no
tenir cap municipi connectat a
tenir-ne dos: Gandesa i El Pinell
de Brai. (foto: ebredigital.cat)

publicitat

DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de juliol / 2020

15

16

esports

DIARI MÉS EBRE • divendres 10 de juliol / 2020

CELMA

MICHEL

EQUIP DE DAVID VILLA
Josep Gombau fitxa
pel Queensboro FC

LA MALEÏDA
TERCERA DIVISIÓ
El futbol ebrenc està orfe a
la Tercera divisió. El milionari
Ascó va militar 6 campanyes
i va ser campió. Però no crec
que torni la propera temporada. El Tortosa era un
clàssic a Tercera divisió, 44
temporades i és el número 45
d’Espanya dels 1742 equips
que han participat. Però ja
porta 17 anys entre la 1a catalana, preferent i 2a Catalana.
La Rapitenca la va perdre fa
sis temporades, l’Amposta
8 i la Cava a la dècada dels
80. El Valls, equip que estava
en la temporada 08/09 a la
tercera catalana, amb l’efecte
miraculós del seu entrenador
Pallarés, ha passat de 2a
catalana a Tercera divisió
en dues Temporades. Però
encara no ha decidit si jugarà
en ella ja que les institucions
no li donen suport i si, en
canvi, el donen al bàsquet.
Que renunciï està al 50%.
Potser l’històric dels nostres
representants, el Tortosa,
estava sobrevalorat a Tercera
quan el futbol era gairebé
una religió a la ciutat i ara és
una cosa més. I lluitar amb el
poder de Barcelona i la seva
gran població és impossible.
Si no hi ha una Tercera divisió
de dos grups i una 1a catalana només de la província,
la Tercera divisió és KO per
als nostres equip ebrencs i
potser també per al Valls. I
si està la Pobla és pel suport
del Nàstic.

JOSEP GOMBAU
En més d’una ocasió, he sentit
dir que a les Terres de l’Ebre
tenim moltes dificultats per a
poder arribar a l’elit. Això està
tipificat d’aquesta manera. I,
en part, és cert. Però amb els
anys, hem conegut ebrencs
i ebrenques que han tocat el
cel en clau esportiva. Fins i
tot tenim campions del món.
Això vol dir que si es vol, es
pot. El cas de Josep Gombau
és un clar exemple. Fa 25
anys que entrena. Un dia va
decidir agafar la maleta i, amb
la seua parella, va marxar pel
món a carregar la motxila de
les experiències. Segurament
el camí no ha estat fàcil.
Segurament ha tingut molts
moments de debilitat. Però,
gràcies a la seua perseverança,
segurament que ara viu amb
satisfacció la seua trajectòria i
que sigui el tècnic de confiança de tot un campió del món,
David Villa. Per tant, nova experiència per a Josep Gombau
que ha estat trending tòpic
aquesta setmana, apareixent
a totes les televisions. D’entrenar a les penyes a Amposta
a ser l’escollit per Villa per a
conduir el seu proper projecte.
És possible que al seu moment
va tenir l’espenta necessària.
Ell ha sabut aprofitar-la i s’ha
convertit en un ebrenc universal. La propera setmana serà
protagonista al Canal EbreXperience. Serà una entrevista
emocionant. La d’un crac:
Gombau. Enhorabona Josep.
Ets un orgull per Amposta i
per a les Terres de l’Ebre.

NIKE CAMP A BíTEM
A Bítem, fins el 17 de juliol, es fa per primer cop,
el Nike Camp de futbol. Tota una experiència professional
per als participants. Un privilegi en un any en què el Nike Camp
es fa molt a prop de casa.

E

l Queensboro FC, de
New York, ha anunciat
la contractació del tècnic
ampostí Josep Gombau com a
entrenador i director esportiu
del proper projecte, donant
un pas endavant en el seu
desenvolupament per debutar
en el campionat de la primera
divisió de la United Soccer
League (USL).
David Villa, copropietari de la franquícia americana, confia d’aquesta manera el lideratge esportiu
del club a un entrenador ebrenc
amb una contrastada experiència
internacional i una gran reputació

en el desenvolupament de joves
talents. Segons David Villa, “ell és
l’elecció perfecta per a Queensboro FC i estic feliç de donar-li
la benvinguda novament a Nova
York. Certament, un entrenador
d’aquest calibre ajudarà a portar
el futbol en aquest país a un nou
nivell”. Per la seua part, Gombau
va manifestar que “Nova York és
un lloc molt especial per a mi i la
meva família. Estic compromès a
reunir una barreja diversa de jugadors locals i internacionals, per
formar el primer equip de futbol
professional que el districte de
Queens pugui considerar propi”.

COMPETICIÓ 21/22

Reestructuració
L

a setmana passada, el
delegat de la Federació
Catalana de Futbol a
l’Ebre, Joaquin del Pino,
ja va informar que la
reestructuració de la Segona
catalana grup 6 s’avançaria un
any.
I la proposta ja la té el departament de Competicions i es pot
dir que, si ho hi ha res de nou, ha
de tirar avant. O sigue, la campanya 21/22 hi haurà dos grups
de 16 a la Segona catalana. Un
íntegrament ebrenc. Això suposarà que, depenent de si hi ha
compensacions amb descensos
ebrencs de Primera, puguin haver 4, 5 o 6 ascensos de la Tercera catalana ebrenca a finals de
la lliga vinent.
D’altra banda, recordar que la
propera Segona catalana, grup
6, tindrà dos grups de 10, un

ebrenc. Els quatre primers es jugaran una plaça d’ascens directe
(campió) i la promoció (segon
lloc). La resta d’equips (12, 6 de
cada grup) jugaran el play off per
evitar el descens. Però serà un
play off en què els 6 de Tarragona formaran un grup i els 6 de
l’Ebre un altre, independentment
de la classificació de la primera
fase.
Hi haurà un descens per grup. O
sigui, dos en total.
De la Tercera catalana ebrenca,
grup de 18, en principi es preveu
per la lliga vinent un descens.
Llavors aquest descens dependria dels equips que queden entre Tercera i Quarta per veure si
comptabilitza o no, per si es decideix fer dos grups de Tercera
(per la campanya 21/22).
Però això es decidirà en aquell
moment.

BREUS
NOGALES, AL
GANDESA
El Gandesa va incorporar al
porter Òscar Nogales (Olímpic) i, d’aquesta manera,
troba relleu un cop Aubanell
va marxar al batea. Nogales,
dels millors porters a Tercera, té 23 anys i vol fer un salt.
Tindrà davant a David Rojas,
una institució a Gandesa.
D’altra banda, l’equip de la
Terra Alta no té cap novetat
més. Ubalde i Gumiel segueixen sense renovar. Gumi,
per motius laborals, ho té
més complicat. Caldrà veure
si pot seguir jugant. No
obstant, cal dir que ha tingut
altres ofertes, de Segona i
Tercera catalana.

CARLOS
PANISELLO
TORNA AL
TORTOSA
Tal com vam dir la setmana
passada, el porter Carlos
Panisello torna al Tortosa.
Per tant, a hores d’ara,
només faltaria un davanter,
si apareix res al mercat que
pugui marcar distàncies a
la categoria. D’altra banda,
aquesta setmana es van
donar a conèixer jugadors
que formaran el filial.
PORTERS: Néstor (18 anys,
juvenil A), Roger (23 anys,
Catalònia). DEFENSES: Marc
Cubells ( 19 anys, juvenil
A), Leo (25 anys, procedent
del R-Bitem), Sergi Doblado
(22 anys, Tivenys), Aitor
Sales (20 anys, Tortosa A),
Oriol Martorell (24 anys
R-BÍtem), Marcel Piñol, (19
anys, Roquetenc), Mahdi (27
anys, Tivenys), Ivan Garcia
(19 anys, Godall). MIGCAMPISTES: Aaron Gómez (19
anys, juvenil A Amposta),
Aleix Gisbert (18 anys,
Roquetenc), Agustí Nacher
(18 anys, inactiu), Gerard
Bes (Tortosa A), Sergi Solà
( 25 anys, R-Bitem), Cristian
(20 anys, inactiu, últim equip
juvenil de lEbre Escola.) DAVANTERS: Pere Nacher, (23
anys inactiu), Josep Bonet,
(20 anys, Masdenverge ),
Richard (19 anys, juvenil B
del TORTOSA), Moha (19
anys, procedent del Catalònia) i Yassine Boulayd (24
anys, Godall). Els tècnics
seran Òscar Rumense i Paco
Antó.
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Del Pino desmenteix informació que Albacar també fa els
s’ha filtrat ‘malintencionadament’ seus aclariments
N

o és una situació nova
a la junta directiva de
la Federació Catalana. Les
filtracions i les informacions
‘malintencionades’ posteriors
han tornat a aparèixer.
La setmana passada, el secretari de la junta de la FCF i delegat
a l’Ebre, Joaquin del Pino, ja va
aclarir una informació publicada temps enrera en què es feia
referència a un suposat enfrontament amb un altre directiu: “la
veritat és que no va haver cap
enfrontament, va ser una discrepància davant diferents maneres
de veure les coses . Jo vaig demanar, com es va fer en època
de Súbies, que tots els directius
acordéssim un codi ètic i firméssim un document en blanc
de renúncia per si algú cometia alguna irregularitat. Estàvem
fent una reunió telemàtica i al
cap d’uns minuts d’haver-se
parlat d’un tema, aquest ja estava filtrat a la premsa. Llavors

va ser quan vaig plantejar el que
he comentat i va haver-hi algú
que no li va agradar i va parlar
de ‘caça de bruixes’. Res més. La
relació que tinc amb el directiu
no és la que s’ha dit. Al contrari”. Aquests dimarts va haver-hi
junta a la Federació i va tornar a
succeir una situació similar, per
les filtracions. Del Pino, dimarts,
va comentar que havia tingut
una reunió amb Edu Albacar,
director esportiu de Futbol Formatiu TE, club que forma part
de la plataforma ‘Units pels Ascensos’. Segons del Pino, “vaig
explicar a la junta que havia estat una trobada molt cordial en
la que jo li vaig donar les raons
a Albacar del perquè la Federació no podia fer un altre pla de
competicions tenint en compte el que suposaria havent 429
grups de futbol base a Catalunya i, per tant, 429 campions.
La massificació d’equips per la
temporada següent en catego-

ries preferent és inviable. Ell em
va fer les seues al.legacions i em
va dir que seguirà lluitant per
defensar els interessos del club
que representa i vam acabar la
reunió cordialment. Llavors, en
junta, vaig dir que vam acabar
amistosament la reunió com per
poder anar un dia a fer una cervesa. Automàticament, va haver
una filtració i es va publicar que
jo havia anat a fer una cervesa
amb Albacar i, per la bona relació establerta, aquest ja no seguia a la Plataforma. I això no és
cert i estic indignat per aquestes situacions que només volen destruir. Això és igual com
informar que el president de la
Federació ha manifestat que la
reducció de la mutualitat per la
temporada vinent és del 30 %
quan es va parlar sempre del 25.
És una intoxicació constant que
sembla que no té final i que algú
està creant amb nom massa bones intencions”.

E

du Albacar, director
esportiu de Futbol
Formatiu Terres de l’Ebre,
segons explica, s’ha vist
envoltat també, com Del Pino,
enmig d’una una informació
confosa.
Edu comenta que “és cert que
em vaig reunir dimarts amb Del
Pino i que va ser una trobada
cordial en la que ell em va explicar els motius que té la Federació per no modificar el Pla de
Competicions i, a la vegada, em
va aconsellar que, baix el seu
punt de vista, veia interessant
que no em posicionés al capdavant de la plataforma ‘Units
pels Ascensos’ perquè ell creu
que és una guerra pèrduda. Jo li
vaig respondre que seguiria treballant i lluitant per defensar els
interessos de Futbol Formatiu.
Així mateix, vaig aclarir-li que,
per la meua part, no hi ha cap
vinculació amb Carrillo, persona
a la que no coneixo. El nostre és

simplement un interés esportiu”.
Albacar remarcava que “la veritat és que la reunió va ser molt
correcta. Però dimecres em vaig
trobar amb una sorpresa quan
es publica que arran d’aquesta reunió amb el delegat de la
Federació ebrenca jo deixava la
plataforma ‘Units pels Ascensos’.
Vaig parlar amb Del Pino i em va
explicar el que havia passat. Va
haver una filtració a la Federació i la informació no era la que
havia de ser. Jo segueixo estant
a la plataforma i el meu posicionament és el mateix. No estic
d’acord amb la Federació, amb
la seua resolució dels ascensos
al futbol base. Però això no vol
dir que tingui mala relació amb
Del Pino amb qui no tindria cap
problema d’anar un dia a fer una
cervesa. Però d’aquí a que es digue que vam anar a fer-la i que
això m’ha canviat la meua posició, hi ha un món de distància.
No és així”.

COMUNICAT
‘Malestar de clubs i molts pares i mares’
Vist el greu problema què
afecta el nostre futbol base a
les Terres de l’Ebre, molt especialment el futbol 7, ens veiem
amb la obligació de fer públic el nostre malestar i els de
molts pares i mares, i dir prou
i buscar mesures i solucions
per evitar el desmantellament
progressiu de l’essència del
futbol de base a les nostres
terres. Molts clubs considerem que la política que estan
duent a terme alguns clubs a
nivell futbol base, concretament UE Rapitenca, CF Amposta, CD Tortosa, Ebre Escola i Futbol Formatiu Terres
de l’Ebre, ja no és ni ètica, ni
coherent ni justa. I ara ja diem
prou!. Un dels grans problemes del futbol base actual, és
cometre l’error d’entendre’l
com a futbol professional.
Parlem de nens i nenes en ple
procés evolutiu, on hauriem
d’entendre que allò més important per a ell és i hauria de

ser la seva formació com a persona. Voler adaptar el model de
base de grans ciutats al nostre
territori, o el model de gestió
de grans clubs aqui és erosionar i posar en risc la continuitat
de molts clubs, condemnar-los
a la seva desaparició. De veritat això és el què voleu!? Hem
arribat fins a un extrem que el
més important és guanyar, deixant de banda altres aspectes
fonamentals en la formació
dels nostres nens/es. Provoquem la frustració en aquells
nens que no poden jugar al seu
poble amb els seus companys, i
també la d’aquells jugadors que
han de veure que tornar al seu
poble a jugar després de falses
promeses de grans projectes i
grans oportunitats de poder jugar en equips d’elit és una derrota. Qui sap si la de deixar de
jugar a futbol per sempre. Anar
a buscar jugadors/es de 6,7,8
anys a altres pobles, per tenir
5 equips benjamins, o 4 equips

alevins, i veure com per culpa
d’això pobles petits es queden
sense futbol. És necessari? Us
heu preguntat si els pares tortosins, rapitencs, ampostins....
volen això? No s’estimarien
més que els equips de futbol 7
estiguessin formats per nens/
es d’allí? Lluny queda quan
una bona fornada de jugadors
d’Ulldecona, la Sénia o Roquetes, per nombrar alguns clubs,
podien competir en igualtat de
condicions amb els “grans” del
territori. De veritat els nostres
coordinadors i entrenadors no
estan igual de preparats? De
veritat la nostra metodologia és
tant diferent a la vostra? Considerem que aquests clubs han
adulterat la competició fins a
extrems inimaginables, venen
falsos projectes i es creen falses il.lusions a pares i nens.
Si realment voleu competir
entre vosaltres, feu-ho a costa
de formar els VOSTRES jugadors, no a base de “mercade-

jar” amb els nostres jugadors
per veure qui de vosaltes té el
millor prebenjamí A, o benjamí
A. Nosaltres instem a la delegació de la FCF a les TTE i als
Consells Esportius a prendre
les mesures que facin falta, sobretot amb el futbol 7, per evitar seguir amb aquesta política
injusta, desigual i que acabarà
amb el futbol a molts de pobles. Som molts clubs que ens
posicionem a favor de buscar
una solució urgent i conjunta,
si no ens veurem obligats a ser
nosaltres els qui adulterem la
competició, i negar-nos a jugar cap partit contra aquests
equips. Aquesta carta la signen
tots els clubs, tant presidents
com coordinadors esportius,
que la faran arribar a la delegació territorial de les TTE i als
Consells Esportius.
Signen: CF Ulldecona, CF la
Sénia, CE Perelló, S Bàrbara, J
i Maria, Alcanar, CF Batea, CF
Gandesa i Escola Delta.

QUEIXES DE CLUBS
“Considerem que la
política que estan
duent a terme alguns
clubs, concretament
Rapitenca, Amposta,
Tortosa, Ebre Escola
i Futbol Formatiu
Terres de l’Ebre no és
ni ètica, ni coherent
ni justa”
“Aquests clubs venen
falsos projectes i es
creen falses il.lusions
a pares i a nens”
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NOGALES HA MARXAT AL GANDESA

UE ALDEANA

L’Olímpic incorpora al porter Àlex
Amador, Luis i Ionita,
Ródenas, que va estar a la Rapitenca noves incorporacions
D

ivendres passat, es va
confirmar la marxa del
porter de l’Olímpic, Òscar
Nogales, al Gandesa.
Per aquest motiu, el club morenc va haver de fer gestions
accelerades per a poder incorporar un porter. Aquest serà Àlex
Ródenas, que, a més, farà de
preparador de porters al futbol
base.
La marxa de Nogales, una vegada confirmada la seua renovació, ha estat un trasvals per
a l’Olímpic. El director esportiu
del club de la capital riberenca,
Andreu Cano, explicava que “en
un principi, quan vam parlar amb
el jugador per a renovar, ens va
demanar un temps. Una vegada
passat aquest temps, vam arribar
a una entesa i vam acordar la
renovació. La setmana passada
ens vam trobar amb què marxava al Gandesa. Nosaltres, tot i
que ens dol perquè, com a porter, era una peça important dins

de l’equip, podem entendre la
situació esportiva i que es tracta
d’anar a un club de dues categories més. És respectable. El que
es lamenta des del club són les
formes. Va comunicar-ho a la
directiva i als companys d’equip
i al dia següent el Gandesa feia
públic el fitxatge. Això ens condicionava. Ens hagués agradat
que ens ho ha hagués dit, i llavors n’haguéssim parlat i acordat
que havíem de trobar un altre
porter i així, un cop tenint-ne
un altre, ell hagués pogut marxar. Està clar que canvia molt
gestionar el fitxatge d’un porter,
una posició determinant en un
equip, si sé sap que ho fas per
necessitat o si simplement ho
fas per fitxar-ne un. Les negociacions canvien del tot”. Sobre
la posició del Gandesa, en tot
aquest afer, Cano deia que “no
faig conjectures al respecte. Al
Gandesa li faltava un porter, perquè havia marxat Aubanell, i ha

Oriol Prat, a la dreta, una de les incorporacions de l’Aldeana.

Àlex Ródenas.

fet les seues gestions. Un dia li
toca a un club i un altre pot serne un altre. Res més a dir. Al final
és el jugador qui decideix. Li desitjo el millor a Nogales i que tingui molta sort”. De Ròdenas, el
director esportiu morenc aclaria
que “és un porter experimentat
i que m’agradaria destacar que
s’ha adaptat a la nostra situació i
per això hem pogut fitxar-lo”.

UD JESÚS I MARIA

L

’Aldeana ha informat dels
fitxatges de Luis Garcia
i Amador (Flix) i d’Ionita
(Riudoms).
Aquests jugadors tenen experiència en categories superiors.
En clau ebrenca, Amador amb
el Tortosa i la Rapitenca. I el
‘killer’ Luis Garcia va jugar amb

l’Amposta a Tercera divisió.
Aquests jugadors s’afegeixen
als fitxatges que, de moment,
ha fet l’equip: Obi (Ulldecona),
Oriol Prat (Olimpic) i Eric i Xixo
(Flix). En el cas de Luis Garcia
havíem anunciat que aniria al
Jesús i Maria però finalment ha
acceptat la proposta aldeana.

CF L’AMPOLLA

El davanter Víctor
Dani Sáez (Cambrils) és el relleu de Garrido no fitxarà
Luis Garcia que no s’incorpora

Una formació del Jesús i Maria, de la lliga passada.

E

l Jesús i Maria va anunciar
fa unes setmanes el fitxatge
del davanter Luis Garcia, que
estava al Flix.
El davanter, però, finalment fitxa
amb l’Aldeana. Des del club de
l’Aube es manifestava que “no
ha agradat massa que el jugador

trenqués la paraula que havia
donat. Però no podem fer res. És
una situació que malauradament
pot passar i ens ha tocat a nosaltres. Pel demés, dir que l’Aldeana
li mancava un davanter i ha anat
a buscar-ne un per reforçar-se.
És el jugador el que havia d’haver

dit que no podia fitxar que ja estava compromés amb nosaltres”.
Fitxatge
El Jesús i Maria va anunciar dimecres que ja tenia el relleu. Es
tracta de Dani Saez, jugador que
va estar al Cambrils i al Perelló.

F

a poques setmanes,
l’Ampolla va fer oficial el
fitxatge d’un ‘killer’, Víctor
Garrido.
El davanter, que va jugar a la
Rapitenca, Tortosa, Ascó i Reus
i que estava al Riudoms, va comunicar aquesta setmana que,
per motius personals, no podria
acabar fitxant. “Ho ha lamentat
molt perquè estava molt motivat
però hem d’entendre la situació

qi els motius que faran que no
pugui venir amb nosaltres”, deien des de l’Ampolla.
Ara la directiva que presideix el
jove Llàtzer Bru, haurà de decidir si fitxa un altre jugador per
completar la baixa que suposa la
no incorporació de Víctor Garrido que, finalment, podria ser
que continués al Riudoms, més
a prop de casa, un fet que li va
molt millor per la seua situació.
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CD ALCANAR

CATALÒNIA B

‘L’OBJECTIU SI O SI SERÀ L’ASCENS DE
CATEGORIA”
L’Alcanar, quan torni el futbol,
iniciarà la temporada amb un
objectiu clar: “buscarem pujar
de categoria, ja des de l’inici
sent forts i millorant en els
aspectes que vam poder fallar
la temporada passada”, diu el
tècnic Miquel Cervellò. L’entrenador explica que “va ser
una llàstima l’aturada obligada
per la pandèmia perquè llavors
estàvem en un gran moment
de resultats i de joc. I crec que
haguéssim tingut opcions de
lluitar per l’ascens fins el final.
Però, malauradament, les
circumstàncies van obligar a
parar la competició, que allí es
va acabar”. Miquel considera
que “mantenim la base de
l’any passat, amb la incorporació de Deco que ens anirà força
bé en defensa i al centre del
camp. Hi ha juvenils que passen al primer equip i mirem de

recuperar-ne d’altres que van
sortir-hi anys enrera i que han
estat jugant amb altres equips.
Tot plegat, treballant molt i
respectant els rivals, la nostra
idea és pujar. Un club com
l’Alcanar no pot estar un altre
any a Quarta. La campanya
serà molt competida, amb més
equips, i és una bona notícia,
en general per al futbol, que hi
hagin més filials perquè així els
joves que acaben del juvenil
tenen opció de continuar
competint i poden fer-ho en
una categoria amateur com
la Quarta i, d’això, posteriorment, se’n beneficiaran els
primers equips. En definitiva,
tot i que no hi ha dates, tenim
ganes de començar a treballar i
quan ens diguin així ho farem.
I, sobre tot, que s’acabi aquesta crisi i que puguem iniciar i
acabar la competició”.

CE GINESTAR

TIVENYS

“PENSO QUE TENIM MOLT MILLOR
EQUIP I ESTIC SEGUR QUE
DONAREM GUERRA”
El Catalònia B, filial més veterà,
començarà la temporada propera amb il.lusions renovades.
Segons el mister, Pau Alegria
a la foto), “hem tingut 5 ó 6
baixes però, a la vegada, hem
fet incorporacions que reforcen l’equip amb jugadors com
Adrià Garcia (Ebre B), Pau Puig,
que torna, Josep Pellisa (Ebre
Escola), David Ruiz (Bítem B) i
Jordi Ejarque que puja del juvenil. Equip nou i molt compacte. Molt millor que la lliga
anterior. La temporada passada
ens va costar entrar en competició però abans de l’aturada
ja portàvem 8 jornades sense
perdre. S’estava progressant. I
en aquesta línia hem de seguir
en la nova campanya. L’equip
és més jove però, a la vegada,
més experimentat per haver
jugat ja en la campanya anterior. Hi ha més nivell (plantilla

FC XERTA

RAFIK NO
SEGUIRÀ

SERGI DOBLADO
VA AL TORTOSA B

RENOVA EL MISTER
JORDI PÉREZ

El Ginestar també treballa
per a la nova temporada. El
davanter Ràfik serà baixa i, a
la vegada, també ho serà per
motius professionals, Marc
Torà. Àngel Guiu seguirà a la
banqueta riberenca. El tècnic
de l’equip ginestarol explica
que “tenim aquestes dues
baixes i esperem mantenir la
resta de la plantilla i poder
incorporar un central que
ens apuntali la defensa. Pel
demés, com tots, doncs esperant notícies i que aquest crisi
acabi i puguem jugar sense
interrupcions”.

Sergi Doblado és la baixa
confirmada a hores d’ara d’un
Tivenys que s’ha reforçat
de forma il.lusionant amb el
retorn de Robert (Ametlla) i
les incorporacions de Cristian,
Alvarez, Chiqui i Manu que estaven a l’Arnes. Aquesta setmana va haver-hi una reunió
a l’Ajuntament i des del club
han destacat que “hi ha una
molt bona predisposició per
ajudar-nos ja que enguany
no seran unes festes com les
habituals i no hi haurà servei
de bar com en altres anys. Per
tant, molt satisfets”

El FC Xerta ha manifestat que
ja està confirmada la renovació
del tècnic Jordi Pérez. “Des del
moment en que la Federació va
decretar el final de temporada
vam estar en converses amb Jordi
Pérez perque pugués renovar. I
així ha estat, el club i Jordi fa un
dies vam acordar renovar un any
més la nostra vinculació”.
La junta directiva del club xertolí
informava també que “estem
molt contents de poder comptar
amb Jordi com a entrenador de
l’equip”. Sobre si s’havia parlat
amb d’altres tècnics, estudiant
altres possibilitats, des de la

dor i que la temporada vinent
tornarà a Corbera.
El nou tècnic, Jordi Barrufet,
explicava que “la Fatarella va
portar una bona dinàmica la
temporada passada, durant les
jornades disputades, i tot i que
al final va perdre pistonada,
l’equip va ser capdavanter durant bona part del campionat.

Per tant, és un repte dirigir-lo
i l’afronto amb il.lusió. Volem
ser competitius i, amb les jornades, veure fins on podem arribar i on podem estar. Confio
en la renovació de gairebé tota
la plantilla i en aquesta línia
estem treballant en els darrers
dies, per confirmar les renovacions”.

LA FATARELLA
COMENÇA UNA
NOVA ETAPA
La Fatarella comença una
nova etapa amb Jordi Barrufet
a la banqueta. L’equip estava
dirigit per Robert Costa qui
feia funcions de tècnic i juga-

de 24 jugadors) i, tot i que mai
sé sap el que pot passar, crec
que lluitarem per poder estar a
les places capdavanteres i estic
segur que donarem guerra”.

directiva s’aclaria que “el club no
ha parlat amb cap altre entrenador. Per tant, la informació
respecte a converses amb altres
entrenadors només podem dir
que no és certa”. Pel que fa a
la temporada vinent, l’objectiu
del Xerta és “continuar creixent
com està passant any rere any i
seguir en la línia ascendent que
ha portat a l’equip a consolidar-se
la categoria”. Cal recordar que el
proper any 2021 serà el centenari
del club.
Quant a la plantilla, “la major part
del bloc de jugadors segueix. Com
sempre s’incorporaran a l’equip
joves locals. El club també treballa per poder sumar algun jugador
més per tancar la plantilla”.
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REMOLINS
BITEM B
SISCO MARTÍ
CONTINUA A LA
BANQUETA
El tècnic seguirà un any més
al filial del Remolins-Bítem.
“Esperem que tot vagi bé
i que puguem recuperar el
màxim possible la normalitat
i que es pugui començar a
entrenar sense cap incidència
per la pandèmia”, diu Sisco
que afegeix que “serà important fer una pretemporada
més llarga de l’habitual, considerant que seran molts mesos
d’inactivitat”. Pel que fa a la
plantilla, el nucli de l’equip
ha pogut mantenir-se però el
mister lamentava “dos o tres
jugadors, per nosaltres importants, que han marxat al filial
del Tortosa. Els han insistit i
els han fet propostes a les que
nosaltres no podem arribar. El
cert és que, com suposo que
altres clubs als que els han
tocat també jugadors, una
mica descontent en aquest
aspecte”. Quant a les altes, ho
són: Chafiki (Arnes), Platero,
que fa dues temporades va
estar al Corbera i la passada
inactiu, Kevin (primer equip),
Anthony (Jesús i Maria, tot i
que ja va jugar algun partir
amb el Bítem B, Brandon (va
arribar de Colòmbia i començava a jugar) i Babacar, de
Senegal, que ja havia disputat
algun partit. S’està pendent
de Josep Llaó per si decideix
tornar a Jugar. Baixes: Abdela,
Hassan, Sergi Sola, Leopoldo,
Pau Rios, Juliot i Ismael.

FCF: DATES PER
INICIAR LA LLIGA
Dimarts, la Federació Catalana
va efectuar un comunicat
en el que informava que els
grups de la Quarta Catalana, així com els de Divisió
d’Honor i Preferent masculina
i femenina en futbol base
està previst que comencin la
competició el 10 i 11 d’octubre.
Una setmana més tard que
les altres categories (Primera,
segona i Tercera) i sempre
que tot evolucioni dins de la
previsió prevista.
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JOAQUIN CELMA
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PLANTILLES 2020/21

CF GANDESA

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

DEBUT HISTÒRIA A PRIMERA

TORNA UN CLÀSSIC A LA CATEGORIA

Era l’equip més veterà de de la segona
catalana i després de vint campanyes
consecutives, li va arribar el premi amb
l’ascens a la 1a catalana, per primera
vegada en la història. Va deixar una
mica orfe aquest equip el seu mister,
Guillermo Camarero, que no va renovar, i va fitxar amb el Tortosa. Arriben
dos grans entrenadors, Javi Garcia, i,
de segon, Miki Aguza, que ja van estar
fa 3 campanyes a l’Ascó. Segueix gran
part del bloc, no han renovat Guerola,
Gumiel i està pendent Ubalde. Hi ha
pocs reforços pel tema pressupostari.
Si l’equip se salva serà un miracle però
ho Intentarà. Hi ha un gran bloc i un
vestidor que és una pinya. Un any amb
2 ascensos, primer equip i filial. Històric. Més no es pot demanar.
TEMP.

CATEGORIA

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

3
3
3
3
3
3
3
3
3

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

DAVID ROJAS
ÒSCAR NOGALES
ALEIX CUENCA
JAUME GUEROLA
JOSEP DOMÈNECH
J RAMON TORRES
ORIOL VALLESPI
BRIAN PIÑEIRO
ALBERT CASTELL
CARLES LLARCH
GENIS NAVARRO
MARC BLANCH
MARC BLASI
PAU RIPOLL
XAVI REVUELTA
JAVIER DILLA
RAUL SAUMELL

Aquest equip és un clàssic de 2a catalana. Torna cinc temporades després. No entrava en els plans l’ascens
i es va aconseguir amb un equip molt
renovat i molt jove de la mà d’un tècnic que segueix per segon any, Jordi
Vallés.
Continua tot el bloc. Això té molt
mèrit per tenir un pressupost molt limitat i jugadors gairebé a cost zero.
De moment 3 fitxatges. Poden serne més, quan puguin haver-hi descarts d’altres clubs. L’ànima d’aquest
equip segueix sent Emili, serà la seva
temporada 18 en aquest club. A nivell directiu, es manté el tàndem més
veterans del futbol ebrenc: Joaquim
Roda i Alvaro. Cada any fan un miracle.
TEMP.

1
4
3
6
4
4
7
5
4

GUILLERMO CAMARERO
NORBERT/ALBERTO LOPEZ
GUILLERMO CAMARERO
RAFEL NAVARRO
RAFEL NAVARRO
RAFEL NAVARRO
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAXENDRI

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

Després de 9 anys a la Tercera, torna
a la Segona que va perdre la campanya 11/12. Es mastegava l’ascens els
darrers anys: llocs 4, 3, 5, 3, 4 i 2. Sols
dues baixes importants: Jack, per lesió,
i Sergi Escoda que se’n va a l’Amposta.
Sis altes i totes de qualitat, s’ha reforçat molt el mig camp i hi ha garantia
de gol amb l’arribada del rodamón Luis
Garcia, que s’havia compromès amb el
Jesús i Maria, però que fitxa amb l’Aldeana. Segueix Bartolo. Tercera campanya. Va tenir ofertes però ell continuarà a l’equip del seu poble, on està
molt vinculat. Faran bon futbol i podria
ser equip revelació. Equip per mantenir la categoria de sobres. Per tancar
plantilla, cal un fitxatge. En general, hi
ha molíssima il.lusió.

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

15
OLÍMPIC
3
5
10
2
3
POBLA B
2
3
14
3
2
4
2
10
3

TÈCNIC

MOLTA IL.LUSIÓ

CATEG. CLASSI.

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

POSICIÓ

UE ALDEANA

TEMP.

UE R-BÍTEM

TÈCNIC

2
BARTOLO
4
SUBI/BARTOLO
3
BARTOLO
5
BARTOLO
3
TONI SÁNCHEZ
4
TONI SÁNCHEZ
9
TONI SÁNCHEZ
12
BARBOSA
13 ADELL/PUJOL/BARBOSA

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

POR

7

SERGI AURÉ

POR

2

ROGER GAS

DEF

5

ALEIX SAMPER

DEF

2

ÀLEX LÓPEZ

DEF

3

ELOI FORASTERO

DEF

8

LLUC PEPIOL

DEF

5

NICOLAS RIOS

MED

2

TONI ONDOZABAL

DEF

FLIX

DEF

RIUDOMS

ALEIX IONITA

MED

2

MARC LUCERO

M

OLIMPIC

M

FLIX

ERIC FERNÁNDEZ

M

FLIX

XIXO

M

ULLDECONA

M

3

ALBERT VILARROYA

M

2

FERRAN FALCÓ

M

3

FLORE ALEGRE

M

2

KAZU TSUCHIYA

M

4

MIKAEL DIEGUEZ

M

3

RAUL SALVADÓ

M

3

THOMAS SENTIS

DAV

7

ÀLEX ALEGRE

DAV

2

JACK CID

DAV

4

JONATAN LÓPEZ

DAV

6

ROBERT LÓPEZ

DAV

FLIX

AMADOR VOCES

ORIOL PRAT

XAVI OBIOL

LUIS GARCIA

CATEGORIA

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

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

3
S. BÀRBARA
2
6
3
8
2
4
2
2
2
4
2
2
18
2
3
AMPOSTA JU
ALDEANA

ALEIX REOLID
JUANJO CENTELLES
BADRERIN BENKIRAN
JORDI FABREGAT
MARC VILARROYA
VICTOR BARTOLOME
ABAGHAD, MBAREK
ALEIX CHAVARRIA
ERIC VILANOVA
FRANCESC SOROLLA
MIMOUM HADDOU
MOHA BENKIRAN
VICTOR PAULINO
DAVID VIÑA
EMILI DESCARREGA
GERARD BALADA
KEVIN FLORES
MAMADIE
YASSINE EN NOUNY

POSICIÓ

TÈCNIC

1
11
5
4
11
3
8
10
5

JORDI VALLÉS
DAVID GARCIA
PARRA
PARRA
NACHO/DANI SERENO
SERGI NAVARRO
SERGI NAVARRO
MIQUEL BES
NACHO PÉREZ

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT
2 CAT

CF LA SÉNIA

PLANTILLA

No té limit. Porta campanyes batent
rècords: ascens, permanència i la passada campanya va quedar quart quan
tenia un equip amb menys potencial.
Segueix el míster miracle Serrano, serà
la seva sisena campanya. És el míster
amb més continuitat en un club. Ha
renovat tot el bloc, només una baixa
Marc Lleixà (Rapitenca) i la de Pol per
lesió. S’espera puguir tornar a jugar al
2021. Les altes són del planter més el
retorn de Sergi Cid. Es manté el projecte de gent jove i del planter. Aquest
any podria ser l’explosió dels argentins Valentin i Nico que van arribar la
passada campanya. Equip consolidat a
Segona i que s’ha guanyat el respecte
pel seu futbol tan atrevit.

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

SERRANO, MISTER MIRACLE

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

CATEGORIA
2 CAT
2 CAT
2 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

JUGADOR

P

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

KEVIN MORENO
6
ANDREU BORRÀS
4
SERGI GASPARIN
3
ROGER GARCIN
2
JORDI ESCUBEDO
6
XAVI POMADA
12
VALENTIN
2
JOSE HERNÁNDEZ
JUVENIL
DAVID BLANCO
2
GERARD ESTRELLA
11
ROBERTO MARQUEZ
2
POL SABATER
JUVENIL
JOAN LABERNIA
5
ENRIC QUEROL
RAPITENCA J.
SERGI CID
2
DAVID CALLARISA
5
JOAN ZARAGOZA
8
IVAN CAPITAN
6
XAVIER BERANUY
2
NICOLAS ANDRÉS
2
LLUÍS CAPITAN
JUVENIL

POSICIÓ

TÈCNIC

4
9
6
1
8
11
9
4

JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
JUANJO SERRANO
OSCAR MASSETI/JUANJO SERRANO
MARCE
JUANMI
PLÀCID CORTIELLA

esports
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PLANTILLES 2020/21

CD LA CAVA
NOVES IL.LUSIONS
La Cava seguirà un any més a la tercera catalana, i serà el tercer.
Per història ha de militar a Segona
catalana.
Segueix de mister Carlos Gilabert,
és una bona notícia.
De l’equip bàsic només continuen 3
jugadors, dos d’ells dos grans: Figo
i Manelet. Fitxatge estrella d’Ivan
González (Amposta, Jesús i Maria,
Alcanar i Ulldecona) i s’espera com
la passada arribin tres jugadors d’altres països.
Reducció de pressupost i aquest,
en principi, serà un any de transició,
amb noves il.lusions.
Segueix de secretari tècnic Juanjo
Prats, que ha aconseguit que a La
Cava es torni parlar de futbol.
TEMP.
19/20
18/19
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13

CATEGORIA
3
3
2
2
2
2
2
2

ADRIAN SANTIAGO
ALDEANA
PAU BERTOMEU
2
FIGO
2
ARNAU
REUS JUVENIL
GERARD PUJOL
INACTIU
LUIS DAVID
RAPITENCA B
RAUL ARDERIU
2
JAUME CANALDA
4
MARC NIVIERA
2
MOISES HARO
2
JOAN PUJOL
LA CAVA B
CARLOS FAVÀ
2
SERGI FRANCH
2
SERGIO
JUVENIL
JOAN CARLES PONS
J I MARIA
DAVID MORA
3
YATMA HALL
MONTBLANC
MANELET TOMAS
3
IVAN GONZALEZ
ULLDECONA
RAPITENCA JU. CARLOS GILABERT

CF CATALÒNIA
NOU PROJECTE
Aquesta equip comença un nou projecte i vol ser un equip més competitiu. L’important és la continuitat de
la seva Presidenta. Es va renovar a
Chema i el seu segon, Marcos. Només dues baixes importants: Manu,
que va ajudar al seu poble, Godall, i Marc Prades que s’agafa un any
sabàtic. Segueix l’equip bàsic i s’han
reforçat molt bé, sobre tot en defensa. Ofensivament, torna Cristian
Arasa. Segueix el crac Aleix Robert
que aquest any ha promès 20 gols.
Potser faltarà un altre home gol. Es
retira Nacho, tota una institució en
aquest club. Gran persona. La meta
és l’ascens. Un dels grans ‘fitxatges’
serà Cosido que l’any passat vaser
baixa per lesió.

5
10
13
12
5
6
10
3

NARCÍS LABÒRIA/CARLOS GILABERT
DAVID TORRES
ISAAC FERNÁNDEZ/DAVID TORRES
ISAAC/ALEIX/SERGI NAVARRO
GUILLERMO CAMARERO
GUILLERMO CAMARERO
SANTI FORNER/GUILLERMO CAMARERO
SANTI FORNER

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

PLANTILLA

Aquest equip, tot i les dificultats de
cada temporada, segueix viu. Això sí,
cada any amb molts canvis a la plantilla i a les banquetes: Joan Subirats,
Bartolí, Robert Avinyó i ara arriba
Juanjo Agustín que va estar al Catalonia. Ha marxat gran part del bloc,
cinc a l’Ulldecona (Pasalamar, Cana,
Canalda, Ferran i Vives) i el porter Estorach (Catalònia). Cada any el Godall sorprèn: creix davant de les dificultats. En la temporada 2013/14 va
passar de quarta catalana a la segona. El fitxatge estrella és Manu, que
torna. No va poder dir no, després
de la seva etapa al Catalònia. Un any
més aquest equip picarà pedra i serà
complicat de batre. Guanyar al seu
camp no és fàcil.

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
1 CAT
3 CAT
4 CAT
4 CAT
3 CAT

JUGADOR

TEMP.

CREIX DAVANT DE LES DIFICULTATS

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

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

PROCEDÈNCIA

TÈCNIC

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

CATEGORIA

P

POSICIÓ

FC GODALL

TEMP.

PLANTILLA

P

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

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

XAVI MATAMOROS
ICOMAR
JOEL GARRIGA
AMPOSTA B
NIL SABATE
3
AITOR CARDONA
3
PAU GONZALEZ
3
ROGERIO FERREIRA
3
XAVI ROYO
3
MANU FERNANDEZ
J. CATALÒNIA
IVAN BENITO
SANT JAUME
MANEL VENTURA
ROQUETENC
MIGUEL CANA
7
JORGE PARRAL
EQU/MADRID
YASSINE BOUTZAK
2
ZOUHIR OUCHANE
2
ALEIX ROYO
4
ALEJANDRO PIÑEIRO
2
PAU MUÑOZ
S BÀRBARA
AMPOSTA CADET JOSEP FONOLLOSA
EDGAR FERRERES
CATA B

CATEGORIA
3
3
2
3
2
2
2
2
2

CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT
CAT

13
15
12
16
18
1
1
6
18

ROBERT AVINYÓ
BARTOLI/ROBERT AVINYÓ
JOAN SUBIRATS
JOAN SUBIRATS/ALFREDO FUSTER
MARIO MAZA
PAU CORTIELLA
PAU CORTIELLA
PAU CORTIELLA
ESTEVE SEGURA/ANTONIO MORALES

19/20
18/19
17/18

CATEGORIA
3 CAT
3 CAT
4 CAT

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

JUGADOR

ÀLEX ESTORACH
GODALL
EDU PENCO
2
ENRIC SEBASTIÀ
8
ÒSCAR ANGUERA
CATA B
DANI INIESTA
CANÀRIES
XAVI PASTOR
S BARBARA
JOSEPH ONGOLA
TORTOSA
DANIEL FERNANDEZ
4
DAVID COSIDO
12
JOSEP SEPÚLVEDA
2
MARTI PANISELLO
10
PAU MARTI
2
ALEIX MOLA
2
CRISTIAN ARASA
S BÀRBARA
ION OSLABANU
ULLDECONA
ALEIX ROBERT
11
LEANDRO ROVIRA
12
LLUÍS ESPINACH
4
ALEX BAYERRI
CATA B
ADRIA POY
EBRE ESC.

11
3
16
2
13
10
12
13
11

JUAN JOSÉ AGUSTIN/CHEMA
JAVALOYES-ALBERT FORCADELL /AGUSTIN
NANDO GARCIA
NANDO GARCIA
ENRIC ALAIXENDRI
ENRIC ALAIXENDRI
ÒSCAR RUMENSE-TOMÀS
ÒSCAR-SISCO PAREDES
XIMO TALARN

Aquesta serà la 4 temporada del filial
de la Rapitenca, les dos primeres van
ser meravelloses, ascens i consolidació a Tercera. Però un dels pares de la
criatura, Ramon Sancho, va passar al
primer equip i ja no va ser el mateix.
Lliga passada lloc 14 i molts canvis.
Baixes importants: Regolf (Ulldecona),
Didac Rius i Guillem (S. Bàrbara), Àlex
López puja al primer equip. Tindrà un
equip molt remodelat i arriba un bon
míster, amb molt de caràcter, Carlos
Rodríguez. Això serà bo per a un filial
que necessitava un nou impuls, sinó
desapareixia com ja va passar temps
enrere. Carlos tindrà l’ajuda de Pepo.
Aquest equip necessita més joventut
encara (la mitjana és de 21 anys), sinó
serà un fracàs.
TEMP.

PROCEDÈNCIA

TÈCNIC

EQUIP RENOVAT

TÈCNIC

P

POSICIÓ

RAPITENCA B

POSICIÓ

PLANTILLA

PLANTILLA
P

PROCEDÈNCIA

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

JUVENIL
3
4
3
2
3
4
3
2
S. JAUME
2
JUVENIL
2
4
2
3
AMETLLA
S. JAUME
JUVENIL

JUGADOR

CRISTIAN ADELL
MARC BLAS
PACO MATAMOROS
MANEL PIQUERAS
ERIC SAFONT
HANS ESTEBAN
SERGI MARTI CHALE
JOEL LOPEZ
DENNIS ROYO
JUANJO MAGRIÑA
PEDRO MARTÍ
PAU BUJ
ALBERT SÁNCHEZ
PAU CARCELLER
NAIGUEL JIMENEZ
RICHARD
ALEIX VIZCARRO
ARNAU PARDO
KAMEN KAMENOV

POSICIÓ

TÈCNIC

14
9
1

JOAN SUBIRATS/MARIO MAZA
RAMON SANCHO
RAMON SANCHO/JOTA
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gastronomia

ESQUEIXADA
DE BACALLÀ

INGREDIENTS (4 persones)
• 300 g. de bacallà sense espines
• 1 ceba
• 1 pebrot vermell
• 2 pebrots verds
• 2 tomàquets madurs
• 1 all (opcional)
• 1 pot d’olives
• oli
• vinagre
• sal

PREPARACIÓ:
El primer serà dessalar el bacallà,
el posarem en remull 48 hores,
anirem canviant l’aigua cada 12
hores. També hi ha l’opció de
comprar-lo ja dessalat al punt de
sal. Quan ja ho tinguem dessalat,
el tallarem a tires finites, reservem.
Preparem les verdures, rentem
els pebrots el vermell i el verd,
tallem en trossos petits, pelem i
tallem la ceba, ho anirem posant
en una font. Rentem i trossegem
els tomàquets ho posem a la font

amb unes olives, senceres o picades, també afegim el bacallà
a tires finites. El tindrem a la
nevera fins a l’hora de servir-lo.
Preparem la vinagreta, en un
bol posem una mica d’oli, vinagre, una mica de sal, ja que el
bacallà ja és salat i 1-2 alls
molt picadets, això és opcional, ho remenem bé i a l’hora
de servir ho amanim. Servir-la
ben freda!!!

serveis
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I M M O B I L I À R I A
SE ALQUILA
LOCAL EN

TÈCNICS
TITULATS
EN JARDINERIA

MASDENVERGE

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

100€ al mes

Para más información:

646 106 981

- 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.

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

TEL. 615 24 66 99

tlf: 686 979 513

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

/ /

S E R V E I S

/ /
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R E L A X

VOLS
ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

No t’ho
pensis més!

OFERTA
MASAJISTA CATALANA
3 masajes completos
50€ bebida y dutxa

643766439
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:

Les coses no van
tan ràpid com
t’agradaria i això
t’impacienta. Practicar esport t’ajudaria a relaxar-te.
Si cerques feina, un
contacte et pot oferir una oportunitat.

Presses i diverses
gestions relacionades
amb l’economia.
Reclamen la teva
companyia i tens
l’oportunitat d’ajudar
a qui ho necessita.
Trobades familiars
que et fan feliç.

Sents que les coses
comencen a fluir per
tu i que alguns dels
teus desitjos es fan
realitat. L’economia
demana canvis en la
manera de gestionar-la per evitar una
recessió.

Recordar el passat
t’ajuda a mirar el
futur que vols, sobretot pel que fa a
la professió. Si tens
una relació, podeu
parlar de formalitzar-la o fins i tot de
casar-vos.

Una amistat en la distància et dona bons
moments i teniu
ganes de trobar-vos.
El teu món interior
demana que hi posis
atenció per transcendir alguna experiència dolorosa.

Moments romàntics
amb la parella. Si no
tens una relació, es
pot produir una gran
connexió emocional
amb algú. Cercaràs
el temps necessari
per gaudir dels teus
talents.

balança

escorpí

sagitari

capricorn

23/11 al 21/12

22/12 al 20/01

aquari

peixos

TELÈFONS D’INTERÈS

Si havies perdut
l’esperança o la teva
vitalitat habitual,
pots sentir-te esperançat i optimista. Si
tens nens, et tocarà
fer de mestre i
col·laborar en la seva
formació.

Molta energia que
pot donar-te nits en
blanc. Potser hauràs
de baixar revolucions. Et reafirmes
de manera directa
i defenses el que
és teu, sobretot, al
sector laboral.

Si venies d’una etapa
de certa confusió i
dispersió, recuperes
el teu tarannà controlat i estructures
millor la teva vida.
Necessitat d’independitzar-te dels
teus orígens.

Habitualment t’enfoques en el futur, però
ara podries sentir
certa melangia i
cercar a persones del
passat. Necessitat
de fer coses noves,
com ara iniciar una
formació.

Caldrà ser més
prudent en el sector
econòmic per no invertir en allò que no
convé. Algun petit
miracle pot donar-te
una empenta quan
menys ho esperis.
No perdis la fe.

EMERGÈNCIES
MOSSOS D’ESQUADRA
BOMBERS
URGÈNCIES (AMBULÀNCIES)

24/09 al 23/10
Si vols donar-te a
conèixer professionalment, la inclinació
del moment és a
tenir més vida social
i això pot ajudar-te.
Potser hauràs de
posar límit a algun
tafaner.

24/10 al 22/11

21/01 al 19/02

20/02 al 20/03

112
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a l’última

ESCRIPTOR I ECOLOGISTA
“LA SALUT DEL MÓN EN PERILL”

EDWARD CARTETR

XAVIER GARCIA PUJADES
E

n el ja llunyà juliol de
1969, Xavier Garcia va
visitar les Terres de l’Ebre,
se’n va enamorar i s’hi va
quedar. Des de llavors ha
portat una formidable tasca
en defensa de la nostra terra
i de la seva gent. Preocupat
per la salut del planeta
Terra ha escrit nombrosos
llibres i articles que parlen
de la devastació de moltes
regions i, especialment, la
que pateixen les nostres
comarques. Recentment, ha
escrit un article que ha fet
reflexionar a molts lectors
i lectores d’un altre perill a
nivell global: la tecnologia
5G, motiu de la present
entrevista.
En un article recent ens alertes de les nefastes conseqüències que tindria, aquí i
a la humanitat, el desplegament de la tecnologia 5G.
Quines serien aquestes conseqüències?
A cada progrés tecnològic apareixen nous inconvenients per
a la terra i la gent, perquè tots
estem interconnectats a tota
la realitat, i aquesta està essent canviada per interessos de
pocs, però molt potents, que no
els importa la supervivència humana i de la natura. Les telecomunicacions de 5a Generació,
que promouen grans empreses
de l’elit mundial, financeres,
governs i institucions, a través
d’instal·lar múltiples antenes
terrestres connectades a satèl·lits a l’espai, pretenen convertir la biologia humana en una
superestructura dominada per
les radiacions electromagnètiques artificials, causants –com
han denunciat molts científicsde greus problemes de salut,
física i psicològica. No és alarmisme, està documentat.
La humanitat està desorientada, actualment, amb tants
d’experiments, afegit al Covid-19?
Estem sotmesos a les provatures de ciència avançada i secre-

ta–com conillets d’Índies- que
fan sobre tothom els que volen
un Nou Ordre Mundial, basat
en la intel·ligència artificial, la
robotització, les modificacions
genètiques, les vacunacions
massives, les fumigacions aèries, els canvis climàtics i la fusió
de les sexualitats. I la creació de
pandèmies forma part d’aquesta desorientació.
També dius que els EUA fa
néixer la Covid-19 a Wuhan,
allí on té la seu la multinacional xinesa Huawei. No deixa
de ser una increïble casualitat.
Forma part del conflicte per
veure qui s’apodera del liderat mundial. No és cap casualitat, tampoc, que la Covid-19 –
que no és un virus, perquè no
ha estat aïllat, sinó material genètic, que fan passar per material víric i que pot tenir moltes

altres causes- s’hagi expandit
d’aquesta manera arreu del
món al mateix moment que
s’expandeix la implantació de
la tecnologia 5G, que molts experts vinculen directament als
malalts i morts per coronavirus.
La salut del planeta Terra
està a l’UVI o a planta?
Molts milions de persones, fa
anys que estan a l’UVI. Els que
fins ara hem estat a “planta”,
també ens arriba el desordre
mundial perfectament organitzat.
Creus que qui governa el
món són les grans multinacionals i molts governs són
titelles d’aquestes?
És el que pensa cada cop més
gent, i no els falta raó. Hem
anat aprenent la mentida i la
manipulació que cometen
aquesta elit mundial: financeres, farmacèutiques, químiques,

energètiques, alimentàries, automobilístiques i periodístiques,
al costat de l’Organització
Mundial de la Salut (Bill Gates),
els principals governs i els seus
sectors militars. Els governs i els
partits són, en general, la “tapadera” de tot això.
A l’Ebre tenim les nuclears,
el Castor... Que en dius?
Forma part del que anem dient.
Les nuclears van ser el “regal”
que ens va deixar Franco, en la
segona Batalla de l’Ebre, amb
l’ajut d’una burgesia que es deia
“nacionalista” i que, per augmentar el poder de Barcelona,
no dubtà a sacrificar l’agricultura. El Castor és un altre cas
de gran corrupció energètica,
emparada per Europa, d’aquells
que s’han aprofitat de la “democràcia” des de l’Estat.
El món rural ha tingut la
desgràcia d’haver estat sot-

mès a l’imperi de les grans
ciutats i les seves famílies
adinerades?
Sí, és una desgràcia per tots, a
les ciutats, per massa, i als pobles, per poc. Els dirigents polítics, tant els de la vella Convergència com el PSC, tenen
molta responsabilitat.
Les Terres de l’Ebre poden
mirar el seu futur amb esperança?
A l’Ebre ens han pres les energies naturals, però no les humanes, i és sobre aquestes que
hem de refer el país.
Què et diu el nom de
Joan Carranza?
Una víctima d’aquest espoli que
hem sofert, com altres valerosos homes d’aquesta terra:
Carmel Biarnès i com els sacerdots Miquel Redorat, Joan Masip i Josep M. Sáez, i Enric i Joan
Rebull, tots grans amics meus.

