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La covid-19 La covid-19 
accelera les inversionsaccelera les inversions

Santa Bàrbara: el ‘manso’ surt 
a passejar tot i la denúncia

Front institucional en contra 
del transvasament a Cantàbria

Futbol base: resposta de 
clubs al comunicat

La crisi del coronavirus accelera l’ampliació i l’adaptació de l’àrea d’urgències de l’Hospital de Tortosa, 
amb una inversió de 3,63 milions al centre per part de Salut. També es preveu habilitar noves 

dependències per atendre pacients amb covid-19 a l’Hospital Comarcal d’Amposta i al de la Santa Creu 
de Jesús, amb inversions que superen el mig milió d’euros a cada centre.  Plana 3

Des de la plana diuen que passejar un ‘manso’ no 
és una activitat pròpiament taurina”. Tot i la de-
núncia rebuda el cap de setmana, el ‘manso’ va 
poder tornar a sortir de passeig el dimecres.  

                     P9

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, a més, està 
pendent també del transvasament a la Conca de 
Barberà: “si tot continua igual, ens haurem d’en-
frontar al Govern de la Generalitat, sigui quin sigui”.   

                    P11

Clubs del territori que van ser nombrats en el co-
municat de la setmana passada, responen avui di-
vendres als que van signar-lo, fent els seus aclari-
ments pel conflicte que s’ha originat.

                     P18
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EDITORIAL

Espanya=sol. L‘associació 
sembla evident, no? A 

més, si es tracta d‘energies 
renovables, lo lògic seria 
apostar per l‘energia solar 
davant d‘una possible transició 
ecològica, no trobeu?
Segueix sorprenent que s’hagi 
optat majoritàriament per l’ener-
gia eòlica. Segons l’últim informe 
de  Windeurope, Espanya, és el 
segon país que més ha augmen-
tat el seu parc eòlic l’any 2019. 
Un augment de més de 2.300 
MW (megawatts). Anem just per 
darrere del Regne Unit (un país, 
per cert, més associat al vent que 
el nostre). En termes de capaci-
tat acumulativa, Espanya ocupa 
el segon lloc a Europa, per dar-
rere d’Alemanya i el seu parc eò-
lic que és de 61.000 MW. Anem 
molt i molt per davant de França 
o Itàlia (països assolellats). Serà 
una qüestió política? Recordem 
que l’Espanya de Zapatero als 
anys 2000 es basava en les ener-
gies renovables i, en particular, 
en l’energia eòlica. Vam ser uns 
dels països pioners, ja que es van 
concedir grans subvencions al 
sector abans que la crisi econò-
mica no arribés a frenar-ho dràs-
ticament. Al cap d’uns anys d’es-
tancament, Rajoy ho va tornar a 
enlairar, i ara, Pedro Sánchez, ac-

tual president del govern espa-
nyol, ha expressat especialment 
el seu desig d’augmentar la quo-
ta d’energies renovables al país. 
Entre altres coses, pretén confi-
ar en l’energia eòlica, una ener-
gia renovable, això és bo, però 
és una energia que darrerament 
està generant tensions, reticèn-
cies i preocupació... Per què? 
Queden pendents temes com 
la protecció dels espais natu-
rals, entre altres. Ho deixarem en 
mans dels gestors elegits (alcal-

des, alcaldesses, administracions 
dels municipis afectats), i que el 
seu criteri formi part de la història 
del seu poble i, de retruc, del fu-
tur d’un territori? El cas és que al-
gunes associacions ja s’han mo-
gut, i no només al nostre territori, 
per citar només un exemple de 
fora, està una associació gallega 
que fa anys que lluita contra un 
projecte d’instal·lació d’aeroge-
neradors a les muntanyes d’O Iri-
bio, afirmant que un parc eòlic a 
la zona seria perjudicial..., aquest 

col·lectiu va obtenir, aquesta tar-
dor, la suspensió del projecte del 
parc eòlic...
La construcció d’aquests molins 
de vent del segle XXI planteja 
preocupacions per la sostenibili-
tat de la fauna, però també pels 
paisatges característics..., a ban-
da, els
preus de l’electricitat segueixen 
augmentant... Queda a veure 
com responen els polítics, ges-
tors del nostre futur, al nostre 
territori.

UN PAÍS DE SOL QUE APOSTA PEL VENT

Sorteig fet a través de Random Comment Picker
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Acte d’homenatge estatal a les víctimes
del coronavirus, al Palau Reial de Madrid
Ahir dijous va tenir lloc 

l’acte d’homenatge estatal 
a les víctimes del coronavirus, 
al Palau Reial de Madrid. 
En l’homenatge, la Directora 
General de L’Onada Serveis, la 
rapitenca Cinta Pascual, va re-
presentar els professionals que 
han estat i estan a la primera 
línia protegint els més vulne-

rables. En l’acte va efectuar una 
ofrena floral en nom de cadascu-
na de les persones que ens han 
deixat. Es van viure moments for-
ça emotius. 
A més del record a totes les víc-
times, l’acte d’ahir a Madrid fou-
també un homenatge als pro-
fessionals que han fet front al 
coronavirus.

55 CASOS EN EL 
QUE PORTEM DE 
JULIOL  
Salut va informar l’1 de juliol 
que els casos positius a l’Ebre 
acumulats en aquell moment 
eren 337. Dimecres passat, dia 
15, oficialment, es comptabi-
litzaven 392. A més, cal re-
cordar que durant tot el mes 
de maig van haver-hi 13 casos 
i, al juny, només 6. Entre els 
darrers casos positius de coro-
navirus n’hi ha dos a l’hospital 
de la Santa Creu de Jesús, a 
Tortosa. Són dos pacients que 
van tenir contacte amb algun 
dels dos primers casos detec-
tats al complex sanitari.
D’altra banda, informar que 
Salut va tancar el centre de 
dia de la residència de gent 
gran de forma preventiva per 
un cas positiu asimptomàtic 
de Covid-19. Es va detectar 
després de realitzar en un test 
fet de forma preventiva a tots 
els usuaris. Els altres 49 van 
sortir negatius.

CARTA A ALBA 
VERGÉS 
Marian de Castro, treballadora 
al Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta, ha fet pública una 
carta que informa que ha en-
viat a la Consellera de Salut, 
Alba Vergés i Bosch, “amb 
motiu de la pandèmia i per la 
seva gratificació als sanitaris”, 
ja que, segons Marian, “crec 
que ens ha valorat poc”. La 
carta la podeu trobar al web 
de Més Ebre. 

RECERCA DEL 
CONDUCTOR QUE 
VA FUGAR-SE  
La família de la víctima 
mortal d’un accident a l’AP7, 
a Ulldecona, busca el con-
ductor del camió “que es va 
fugar”. En una publicació a 
les xarxes socials la parella 
del difunt es dirigeix directa-
ment a l’homicida i li retreu 
que “si t’haguessis aturat a 
auxiliar-lo, potser encara el 
tindríem entre nosaltres”. La 
víctima era de Bilbao. 

MÉS 
NOTÍCIES

MÉS ACTUACIONS
Noves dependències a l’Hospital Comarcal 
d’Amposta i al de la Santa Creu de Jesús
Les actuacions per fer front 

a possibles nous rebrots de 
la pandèmia arribaran també 
a altres centres hospitalaris 
del territori.           
Així, Salut preveu també trans-
formar l’actualment buida quar-
ta planta de l’Hospital Comarcal 
d’Amposta en una àrea d’hos-
pitalització per a pacients de 
covid-19, amb 700 metres qua-
drats de superfície. La inversió 
ascendeix als 576.597 euros. A 
l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús es remodelarà la quar-

ta planta on s’ubicava la unitat 
d’hemodiàlisi fins fa un any i 
mig per aconseguir 964 metres 
quadrats on es faran habitaci-
ons per aïllament de malalats 
de coid-19. El cost previst és de 
539.597 euros. Addicionalment, 
el Departament iniciarà la ins-
tal·lació d’un circuit d’oxigen, 
amb 30 preses, a la Residència 
de Gent Gran Escoles Velles de 
Flix –costarà prop de 60.000 
euros-. També es preveu invertir 
614.000 euros en l’atenció pri-
mària de les Terres de l’Ebre per 

renovar material sanitari i mobi-
liari de diferents CAP o consul-
toris locals. Segons els càlculs 

de Salut, la inversió total anun-
ciada a les Terres de l’Ebre arriba 
gairebé als sis milions d’euros.

HOSPITAL DE TORTOSA
La crisi del coronavirus accelera l’ampliació i 
l’adaptació de l’àrea d’urgències
La crisi del coronavirus 

ha accelerat el projecte 
d’ampliació de l’àrea 
d’urgències de l’Hospital de 
Tortosa Verge de la Cinta i a 
adaptar les dependències a 
una possible nova onada de 
covid-19.         
El Departament de Salut també 
preveu adequar una unitat con-
vencional situada a la mateixa 
planta que l’UCI del centre per 
atendre pacients semicrítics i, 
en cas necessari, ampliar l’espai 
de cures intensives. Segons la 
gerent de la Regió Sanitària de 
les Terres de l’Ebre, Mar Lleixà, 

aquestes inversions s’executa-
ran entre enguany i l’any vinent, 
amb un pressupost total de 3,63 
milions d’euros.  L’ampliació de 
les urgències de l’hospital de re-
ferència de les Terres de l’Ebre, 
planificada i anunciada fa anys, 
suposarà incrementar la super-
fície de les dependències dels 
900 metres quadrats actuals 
als 1.300. La primera fase de les 
obres ha de finalitzar a questa 
tardor i una segona reforma, 
d’una àrea de 200 metres qua-
drats existent, s’efectuarà l’any 
2021. El cost previst de l’obra 
serà d’1,65 milions. Aquest di-

marts es van iniciar les obres de 
renovació de dues sales de raigs 
convencionals a l’Hospital de 
Tortosa, que s’han accelerat per 

la pandèmia del coronavirus. El 
CAP Baix Ebre, a més, compta 
amb dos nou ecògrafs, que han 
costat 70.000 euros.
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HOMENATGE A 
CÁNDIDO 
JORNET 
El Col.legi d’Advocats i Advo-
cades de Tortosa va comme-
morar el Dia Internacional de 
la Justícia Gratuïta i el Torn 
d’Ofici. A través d’un manifest, 
el col.lectiu va posar en valor 
aquest servei que garanteix el 
dret de defensa als més des-
valguts, al mateix temps que 
va alertar que cada vegada 

s’està limitant més el Servei de 
Justícia Gratuïta a les persones 
amb més dificultats econòmi-
ques. D’altra banda, des de la 
fi  de l’estat d’alarma, es va in-
formar que han augmentat les 
denúncies de casos per violèn-
cia de gènere, atesos pel Servei 
de Justícia Gratuïta de l’Ebre als 
partits judicials de Tortosa, Am-
posta i Gandesa. Per acabar, el 
Col.legi va fer un homenatge al 
col.legiat  Cándido Jornet For-
ner pels seus més de 40 anys al 
servei de la justícia gratuïta.

MÉS CONTROL 
POLICIAL
Els efectius de la Policia Lo-
cal també van dur a terme, 
el cap de setmana passat, 
intervencions a diversos 
punts on es concentren 
jóvens per beure alcohol a 
la via pública (‘botellón’). 
En un d’aquests punts, a 
l’exterior del pavelló firal, es 
va detectar un gran nombre 
de persones. L’actuació de 
la Policia Local va dissol-
dre la concentració sense 
incidents. Els agents també 
van dissoldre la concentració 
en un altre dels punts de 
‘botellón’, l’ermita de Sant 
Bernabé (Jesús). En aquest 
cas, però, també es va 
aixecar una acta per tinença 
d’estupefaents, el comís de 
dos instruments perillosos 
i una acta per no portar 
mascareta.

OBRES AL 
CARRER JURISTA 
MIRALLES
Aquesta setmana han 
quedat finalitzades les obres 
al carrer Jurista Miralles de 
Tortosa. Les tasques han 
permès completar la zona de 
vianants al centre històric de 
la ciutat, i més concretament 
a tot l’entorn de l’edifici dels 
Reials Col·legis, la biblioteca 
Marcel·lí Domingo i els edifi-
cis judicials. 

CINEMA A LA 
FRESCA
El cicle de cinema a la fresca 
de Tortosa recupera títols 
de Chaplin o Walt Disney, 
amb música interpretada 
en directe. La projecció, ahir 
dijous a la plaça de l’Absis i 
amb entrada gratuïta, fou la 
segona de les set pel·lícules 
que s’inclouen a la progra-
mació de Tortosa Viu L’Estiu.
La setmana següent, 23 de 
juliol, el cicle de cinema a 
la fresca projectarà l’última 
pel·lícula a la plaça de l’Absis, 
abans de traslladar-se al 
parc Teodor Gonzalez.

MÉS 
NOTÍCIES

AIGÜES TORTOSA
Renovació de  l’estació 
de bombament del parc

Aigües de Tortosa renova 
l’estació de bombament 

del parc i ja treballa en la 
millora de la connexió al 
centre de la ciutat.         
Els treballs han actualitzat la ins-

tal·lació, en funcionament des 
de fa 45 anys, i ara continuaran 
amb la substitució de la canona-
da fins a Santa Clara. L’actuació 
va començar al febrer i ha tingut 
un cost de 153.000 euros.

SEGURETAT CIUTADANA
La Policia Local va efectuar inspeccions a 
locals d’oci nocturn i espais públics
Efectius de la Policia 

Local de Tortosa van 
fer, durant la matinada de 
dissabte a diumenge, diverses 
inspeccions a establiments 
i zones d’oci nocturn de la 
ciutat.         
Un dels objectius principals va 
ser el de comprovar i assegu-
rar que es respectaven les or-
dres de distanciament entre la 
clientela i l’ús de mascaretes per 
a la prevenció de l’expansió de 
la covid-19, així com detectar 
altres possibles infraccions que 
es puguessen estar produint. 
L’operatiu més gran va tindre 

lloc en un pub musical situat al 
carrer Ramon Berenguer IV. En 
coordinació i amb l’actuació 
conjunta amb el cos de Mos-
sos, l’operatiu va mobilitzar més 
d’una cinquantena d’agents. La 
intervenció va tindre com a re-
sultat la detenció d’una persona 
sobre la qual hi havia una ordre 
judicial de recerca i captura per 
agressió sexual; la identifica-
ció de més d’una seixantena 
de persones; quatre trasllats a 
dependències policials per a 
identificació; una denúncia re-
lacionada amb el consum de 
drogues a l’exterior del local, 

així com una per tinença d’ar-
mes prohibides, i una per deso-
bediència. A més, es van aixecar 
a persones que no portaven la 
mascareta. 
Una altra de les inspeccions 
efectuades va tindre lloc a un 
local situat a la carretera de la 
Simpàtica, a tocar de l’ermita de 
Mig Camí, on les setmanes prè-
vies s’havia observat, a través de 
vídeos i fotos difosos per xarxes 
socials, que la clientela no hi 
mantenia el distanciament. A la 
inspecció, que es va dur a terme 
en dos moments diferenciats de 
la nit de dissabte, no es va de-

tectar cap incompliment signifi-
catiu relacionat amb la protec-
ció de la pandèmia. La inspecció 
de la Policia Local, però, sí que 
va aixecar una acta per l’incom-
pliment de la llicència d’activitat.

CULTURA
Cartell de la 27a 
Mostra de Jazz

Els grups Patax, The Sey 
Sisters i la Tortosa Big 

Band, caps de cartell de la 
27a Mostra de Jazz.          

Els 23 concerts tindran lloc en 
recintes a l’aire lliure i amb afo-
rament limitat, del 30 de juliol 
al 15 d’agost. 
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* Aquesta setmana s’ha pre-
sentat el nou vídeo de Turisme 
Amposta, “un homenatge a 
tots aquells que no han parat 
de treballar durant la pan-
dèmia i a aquells que s’han 
preparat per rebre els visitants 
en totes les mesures sanitàri-
es. Una campanya realitzada 
al 100% per joves ampostins”.

* Les obres de la bossa de 
clavegueram 2020 han co-
mençat. “Ens han de permetre 
millorar diferents carrers de 
la nostra ciutat. La primera 
actuació la portarem a terme a 
la travessera del carrer Madrid 
en Mestre Sunyer. Un cop aca-
bem aquesta fase seguirem 
amb altres carrers de la nostra 
ciutat que també requereixen 
d’una obra de reurbanització”, 
diu l’alcalde Adam Tomàs.

 * Amposta, epicentre del rem. 
Els equips femenins espanyol, 
absolut i sub-23, estan entre-
nant al Centre de Tecnificació 
Terres de l’Ebre.

BREUSAJUNTAMENT
Ajuda a negocis i a 
persones autònomes
L’Ajuntament d’Amposta 

ha resolt aquesta setmana 
les 216 sol·licituds de 
petites empreses, comerços 
i persones autònomes 
que s’han presentat a la 
convocatòria d’ajuts per al 
teixit econòmic afectat per la 
crisi de la Covid-19.           
En total s’han atorgat 76.811,87 
euros a les 214 persones que 
van presentar la documenta-
ció dintre del termini de con-
vocatòria. Dues han hagut de 
ser desestimades per presen-
tar-les fora de termini. Els ajuts 
oscil·len entre els 100 i els 500 
euros en funció dels condici-
onants subvencionables es-
tablerts a les bases dels ajuts. 
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, s’ha mostrat molt sa-
tisfet per la resolució d’aquests 
ajuts. “Són prop de 77.000 eu-
ros d’ajuts a 214 pimes i per-

sones autònomes de la ciutat, 
diners que hem posat directa-
ment a l’abast d’aquest sector 
de la ciutadania, castigat per 
la situació derivada de l’Estat 
d’Alarma i que complementen 
els ajuts d’altres administraci-
ons superiors” tot recordant, a 
més, que “aquest ajut directe se 
suma a altres indirectes com la 
supressió de la taxa d’ocupació 
de la via pública per a terrasses 
i bars mentre durés el tanca-
ment, l’ampliació de la superfí-
cie de les terrasses sense cost, 
la supressió de la quota per als 
paradistes del mercat muni-
cipal o la supressió de la part 
proporcional de al taxa d’es-
combraries als bars, restaurants 
i petit comerç mentre va durar 
el tancament, entre d’altres”.
L’Ajuntament té previst pagar 
aquests ajuts durant el mes de 
juliol.

I PER A LES AMPES I AFES
Ajuts per a la 
socialització de llibres

La Junta de Govern Local 
va aprovar la convocatòria 

de dos ajuts destinats al 
sector de l’educació amb una 
dotació total de 40.000 euros.    
En concret, va aprovar la con-
vocatòria de subvencions a 
centres escolars per a la rea-
lització del programa de so-
cialització de llibres, llicències 
digitals i material informàtic. La 
Junta també va aprovar la con-
vocatòria de subvencions per a 

Associacions de mares i pares 
d’alumnes per a la realització de 
programes i activitats. Aques-
tes ajudes són per finançar tant 
les activitats que organitzen les 
ampes durant el curs escolar, 
així com també els projectes de 
millora del centre que desenvo-
lupen. 
Ambdós ajuts compten amb 
una reserva de 20.000 euros 
cadascun i es poden sol·licitar 
fins el 22 de juliol.
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L’alcalde, Lluís Soler, acom-
panyat de la regidora d’Acció 
Comercial, Ingrid Santiago, i 
el tinent d’alcaldia, Francisco 
Castro, es van reunir amb l’As-
sociació de Comerç i Turisme 
FECOTUR Deltebre per coor-
dinar les actuacions de recla-
mació a la companyia elèctri-
ca Endesa a causa del tall de 
subministrament del passat 
divendres 10 de juliol, el qual 
es va iniciar a primera hora de 

la tarda i es va allargar fins la 
matinada, i que va afectar a 
bastants establiments i veïns 
i veïnes. “Els diferents comer-
ços i empreses afectades po-
den vehicular les seves recla-
macions a través de FECOTUR. 
En el cas dels particulars, s’ha 
d’emplenar la documentació i 
presentar-se de manera ofici-
al a la companyia, al seu punt 
d’atenció corresponent, pre-
feriblement abans de 15 dies”.  

DELTEBRE

El passat dissabte, els tres 
agents cívics contractats a tra-
vés d’una borsa de treball de 
l’Ajuntament, van començar 
les seves tasques pel munici-
pi. Un nou servei que pretén 
principalment conscienciar i 
divulgar les mesures de segu-
retat de la Covid-19 a la via 
pública, a les platges, i també 
en espais privats. La tasca prin-
cipal d’aquests agents és infor-

mar sobre l’ús obligatori de la 
mascareta i controlar que es 
respectin les distàncies de se-
guretat, al carrer, a les platges i 
als comerços i establiments de 
restauració. A banda, també vi-
gilen i detecten qualsevol altre 
acte incívic o deficiència que 
hi puguin haver a la via pública, 
com són escombraries plenes 
o senyalitzacions trencades, 
entres d’altres.

MOR UNA DONA 
DE 47 ANYS A 
LA PLATJA DE 
L’ESTANY PODRIT, 
PER UNA PARADA 
CARDÍACA   
Una dona ha mort aquest 
dimarts a la platja de l’Estany 
Podrit, a causa d’una parada 
cardíaca. Segons han informat 
fonts policials, els familiars de 
la víctima van donar l’avís a 
les 14.20 de la tarda quan la 
dona de 47 anys i amb domi-
cili a Sant Llorenç d’Hortons, 
va tenir una parada cardíaca. 
Les primeres hipòtesis apun-
ten a un tall de digestió.

LA CALA
‘EL VIATGE DE 
BRUNA’  
El proper 24 de juliol (19.30h) 
al Casal Municipal tindrà 
lloc la Presentació del llibre 
“El viatge de la Bruna”. Les 
autores són Montse Pallarés, 
Cinta Ramos i Bruna Roca.

BENIFALLET
FRENAR LA 
PROLIFERACIÓ 
DE MOSQUITS AL 
DELTA
El Consorci de Polítiques Am-
bientals va dur a terme aquest 
cap de setmana un tractament 
en 375 hectàrees d’espais 
naturals per frenar la prolife-
ració de mosquits al delta. Una 
potent pujada del nivell del 
mar la nit va provocar l’eclosió 
dels ous dels mosquits dipo-
sitats en els espais naturals, 
per la qual cosa els tècnics 
van actuar en celeritat amb 
l’objectiu de tractar les larves 
abans que es convertissin en 
exemplars adults.

COPATE

AGRICULTURA 
DESTINARÀ 
280.000 EUROS 
AL SECTOR 
PESQUER  
La intenció és impulsar 
un sistema de recollida de 
residus a tot al litoral català. 
De moment, la Generalitat 
farà un avançament de mig 
milió d’euros a les confrari-
es de pescadors catalanes, 
140.000 dels quals a les de 
la costa de Tarragona. La 
secretària de la Confraria de 
Pescadors de l’Ametlla de 
Mar, Isabel Betoret, apunta 
que serà una manera de 
donar visibilitat a la recollida 
de residus que fan dia a dia 
els pescadors.

CAMARLES: 
REOBERTURA DE 
‘LA TORRA’
Dimarts es va reobrir el Cen-
tre d’Interpretació d’Arròs 
LA TORRA. Segons informa 
CAM Ràdio, es pot visitar 
amb les mesures de protec-
ció obligades a hores d’ara. 

Pels grups de més de 10 
persones, imprescindible fer 
reserva prèvia al telèfon: 
654 606 966. 

ALFARA DE 
CARLES
L’Agència Catalana de 
l’Aigua adjudica les obres 
per a millorar el sanejament 
d’Alfara. 
Els treballs, amb un pres-
supost proper als 235.000 
euros, consistiran en cons-
truir un nou col·lector que 
permeti transportar part de 
les aigües residuals genera-
des en aquesta localitat fins 
a la depuradora. 
La nova conducció, que 
substituirà una de les dues 
ja existents, anirà paral·lela 
al barranc del Llop, al sud 
del municipi. 
La canonada tindrà dos 
sobreeixidors per derivar 
l’excés de l’aigua de la pluja.

MÉS 
NOTÍCIES

NO S’OBRIRÀ 
LA PISCINA  
MUNICIPAL
L’Ajuntament de Camarles 
informa que enguany no 
s’obrirà la piscina municipal, 
tot i que estava tot llest per 
a fer-ho el cap de setmana 
passat. 

“Davant els nous casos de 
coronavirus a la regió sanità-
ria de l’Ebre i per evitar 
que pugui convertir-se en 
un focus de contagi, s’ha 
considerat que la millor op-
ció sigui no obrir-la aquest 
estiu”, han informat des de 
l’Ajuntament del municipi 
del Baix Ebre. 

CAMARLES

 

DELTEBRE: ELS 
QUINTOS I QUINTES 
2002 DECIDEIXEN 
APLAÇAR LA GALA

La quinta de l’any 2002 ha de-
cidit posposar la seva nit mà-
gica fins l’any vinent. Aquesta 

decisió ha sorgit d’un procés 
de participació amb el qual han 
pogut votar tots els quintos i 
quintes, i amb el que es propo-
sava l’opció de realitzar la Gala 
el proper 7 d’agost al Parc Flu-
vial, en un format més reduït, o 
bé realitzar-la l’any vinent en el 
marc de DeltaFira i Mescla.
La casella d’aplaçar l’acte ha es-

tat la més votada, amb 43 vots, 
mentre que la possibilitat de re-
alitzar l’acte aquest mes d’agost 
ha comptat amb 4 vots.
El procés de participació va sor-
gir en la darrera reunió mantin-
guda, el passat divendres 10 de 
juliol, i les votacions van estar 
obertes durant el cap de setma-
na. En aquesta reunió, a banda 

de la quinta, també hi va par-
ticipar el regidor d’Atenció i 
Participació Ciutadana, Trans-
parència i Joventut, Andreu 
Curto, la regidora de Festes, 
Equipaments i Actes, Carme 
Franch, i el tinent d’alcaldia 
de #DeltebreProjecció, Carlos 
Serra, i integrants de la Comis-
sió de Festes.

COMENCEN A ACTUAR ELS AGENTS 
CÍVICS PEL MUNICIPI  

L’AMETLLA DE MAR
RESPOSTA AL TALL DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
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Aquesta pròxima setmana 
està previst que finalitzen les 
obres que uniran els nuclis ur-
bans de Roquetes i Raval de 
Cristo amb una nova via de 
comunicació per a vianants i 
ciclistes. Els treballs que es van 
iniciar fa tres setmanes tenen 
un pressupost de 149.000 € 
provinents del superàvit de 
l’any 2018. Les obres consistei-
xen en l’asfaltat del Camí del 
Mig de la Raval fins al polígon 

del Pla de l’Estació, on s’ha 
construït una rampa d’accés 
per eliminar les barreres arqui-
tectòniques i un pas elevat de 
vianants que donarà prioritat 
als usuaris per accedir a la Via 
Verda. La regidora, Núria Al-
tadill, i el regidor, Ivan Garcia, 
han fet aquesta setmana una 
visita in situ per comprovar 
l’estat de les obres que és pre-
vist que finalitzin en pocs dies.
(Antena Caro).  

ROQUETES

L’escultura de la Mare de Déu 
de la Cinta que es troba al  cim 
de Caro, al terme de Roquetes, 
ha estat víctima del vandalisme 
i ha estat destrossada a cops 
de pedra. Un acte vandàlic que 
ha causat indignació i que ha 
estat condemnat per l’Ajunta-
ment de Roquetes a través de 
les xarxes socials: “denunciem 
els fets i demanem respecte a 
totes les creences”. 

Davant l’agressió soferta, el 
Bisbe de Tortosa, Enrique Be-
navente, ha manifestat el seu 
dolor i ha demanat que es res-
pectin les expressions “de fe 
que no fan mal a ningú”. 
L’escultura, obra dels germans 
Aixendri, havia estat recent-
ment restaurada per encàrrec 
de la Reial Arxiconfraria de la 
Cinta que també ha lamentat 
els fets.   

NOVENA EDICIÓ 
DELS PREMIS   
L’Institut per al Desenvolu-
pament de les Comarques de 
l’Ebre (IDECE) obre la novena 
convocatòria dels Premis per 
a fomentar la projecció. Fins 
al 14 d’agost, els estudiants 
que cursen batxillerat o cicles 
formatius de grau superior 
de les Terres de l’Ebre poden 
presentar els treballs.  La 
dotació és de 3.700 euros, 
amb una aportació de 1.500€ 
per al primer premi. 

L’IDECE considerarà la possi-
bilitat de publicar, en paper, 
el treball que hagi obtingut el 
primer premi.

IDECE
ACTIVITATS 
ALTERNATIVES  
Campredó gaudirà d’una 
sèrie d’activitats alternatives 
a la Festa Major que habi-
tualment es celebra a finals 
de juliol. El covid-19 i totes 
les condicions sanitàries que 
l’envolten han fet que el petit 
poble vora el riu Ebre en el 
seu tram baix es reinventi. 
Baldanada porta a porta, 
activitats al riu, excursions 
pel terme, sopars als carrers, 
cinema a la fresca i altres 
propostes que poc a poc 
s’aniran descobrint, seran les 
protagonistes dels propers 4 
caps de setmana.

CAMPREDÓ
“ÀNIMS I AVANT”
L’ofrena de flors i fruits, a les 
Festes de Jesús, que foren 
suspeses per precaució per 
la Covid-19, es va convertir 
en una captació solidària 
d’aliments. Una bona causa 
en uns moments en què les 
ajudes són del tot necessàri-
es. Durant el cap de setmana 
”Ànims i avant”, com es van 
batejar els actes alterna-
tius que, amb precaució, es 
van poder dur a terme, va 
comptar amb el lliurament de 
bandes i distintius a les Pubi-
lles i Hereus 2020 per part de 
la Secció de Festes.
I diumenge la nit van fer-se 
focs artificials.

JESÚS

AJUTS A LA 
COMPRA DE 
PRODUCTES 
FRESCOS 
A PETITS 
PRODUCTORS  
Agricultura convoca els ajuts 
a la compra de productes 
frescos a petits productors 
amb dificultats de comercia-
lització derivats de la crisi de 
la COVID19. Els productors 
que vulguin acollir-s’hi po-
dran presentar les corres-
ponents sol·licituds en dos 
períodes, un ara a mitjans de 
juliol i un segon al setembre
Amb aquest ajut es subven-
cionen les donacions que 
des del 20 de maig i fins el 
20 de setembre realitzen els 
productors agroalimentaris 
al Banc dels Aliments.

DELTEBRE: 
CONTROLS DE 
VELOCITAT I DEL 
SOROLL
La incorporació de cinc nous 
agents de policia local per 
a la temporada d’estiu per-
metrà reforçar els controls, 
la millora de la seguretat i la 
mobilitat, i també el treball 
de conscienciació per evitar 
la propagació de la pandè-
mia. 

EL PERELLÓ
Nova sessió de cinema a la 
fresca amb la projecció de la 
pel.lícula ‘THE EQUALIZER 
2’. Serà demà dissabte dia 
18 de juliol ales 22.30 h, a la 
Plaça de les Corts Catalanes.

MÉS 
NOTÍCIES

SERVEI 
D’ATENCIÓ 
DIÜRNA
El Servei d’Atenció Diürna 
del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, conegut com “La Tri-
bu”, ofereix aquest estiu un 
centenar de places, una vin-
tena més que l’any passat. 
Es tracta d’un servei gratuït 
integrat dins el Servei d’In-
tervenció Socioeducativa 
adreçat a xiquets, xiquetes 
i joves d’entre 3 i 16 anys. 
A més de Roquetes aquest 
mes de juliol també es pres-
ta a Deltebre, i a l’Ametlla de 
Mar. I més endavant també 
Camarles i l’Ampolla.

BAIX EBRE

 

CAMPREDÓ: 
‘EL PAS DE L’EBRE’

Durant el vespre de divendres 
24 i la matinada de dissabte 25 
de juliol, tindrà lloc la comme-
moració d’El Pas de l’Ebre, en 
record de la batalla sagnant 
ocorreguda a partir de les 0.00 

hores d’aquesta mateixa data el 
1938, en què 1300 soldats varen 
perdre la vida. Es donava l’inici a 
la més cruel de les batalles que 
duraria fins al mes de novembre, 
amb capítols sagnants ferotges 
a les Serralades de Cavalls i de 
Pàndols, i deixaria centenars de 
milers de morts i molta deso-
lació. El programa d’activitats 

inclou tres escenaris: l’estació 
de Campredó (seu de l’exèrcit 
republicà) i el Mas de Mauri (des
d’on va tenir lloc la maniobra de 
creuament del riu)m i l’Ebre. Hi 
haurà sopar-debat, exposicions 
diverses, passi d’un documental, 
marxa de torxes, llançament de 
flors, i homenatge al brigadista 
Armand Robert.

DESTROSSEN LA IMATGE DE LA MARE 
DE DÉU DE LA CINTA 

CIM DE CARO
NOVA VIA DE COMUNICACIÓ PER A 
VIANANTS I CICLISTES 
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El Cicle de Nits a la Fresca que 
organitza l’Ajuntament durant 
els mesos de juliol i agost tin-
dran un component solidari i 
social. Les entitats Creu Roja 
i Siloé han arribat a un acord 
amb el consistori pel qual 
es faran càrrec del servei de 
barra. El benefici de la venda 
de begudes serà íntegre per 
aquestes dues entitats socials 
que durant les setmanes més 
dures de la pandèmia del co-

ronavirus van tenir un paper 
determinant donant suport a 
moltes famílies. La regidora 
de Oona Tomàs ha explicat 
que després d’oferir aquest 
servei a totes les entitats so-
cials del municipal, finalment 
ha estat Siloé i Creu Roja els 
qui han pogut assumir l’encàr-
rec. El servei de barres estarà 
disponible durant alguns es-
pectacles del Cicle de Nits a la 
Fresca.  

LA RÀPITA

Divendres passat va entrar en 
funcionament un dispositiu 
policial especial a Alcanar que 
estarà actiu al llarg de l’estiu 
i que combina el servei uni-
format i el de paisà. D’aques-
ta manera s’intensificaran els 
controls en les diferents zo-
nes turístiques i també a peu 
de carrer per a potenciar un 
ús correcte de la mascareta, 
especialment a les zones de 

platja, en els nuclis comercials 
i en els espais on es realitzen 
les diferents activitats d’estiu 
organitzades per l’Ajuntament 
d’Alcanar.
Els controls de la Policia Local 
d’Alcanar també han de  ga-
rantir l’espai interpersonal que 
marca la normativa a l’hora 
d’utilitzar les platges, els ser-
veis de restauració i els dife-
rents establiments. 

ATROPELLEN UN 
JOVE I FUGEN 
DEL LLOC DELS 
FETS   
Els fets van succeir dissabte 
11 de juliol a les 21,45 h de 
la tarda a l’altura del Pas-
seig de la Generalitat amb 
l’encreuament de carrer 
Aragó. Un jove veí de Santa 
Bàrbara A. B. va anar a cre-
uar i un vehicle sense llums 
el va envestir fent-lo caure 
a terra i produint-li contu-
sions de diversa conside-
ració al colze i genoll. En el 
moment dels fets, segons el 
jove,  el vehicle anava amb 
els llums apagats i va fugir 

a tota velocitat, eludint 
“l’omissió de socor”. El jove 
que no va reconèixer els 
ocupants de l’interior del 
vehicle, sí que ha compartit 
per les xarxes socials que 
era un Golf de color blanc i 
que suposadament tindria 
un cop a la part davantera 
del vehicle. Segons ens ex-
plicava la seva mare, el cas 
està en mans dels Mossos 
d’Esquadra, donat que van 
interposar-se una denún-
cia. També s’ha demanat 
col·laboració per les xarxes 
socials per tal d’identificar 
els autors de l’atropella-
ment.

(La Plana Ràdio)

SANTA BÀRBARA
OLLÉS: “PASSEJAR 
UN MANSO NO ÉS 
UNA ACTIVITAT 
PRÒPIAMENT 
TAURINA”
Nova Eucària denuncia la vul-
neració de la llei dels correbous 
per l’acte del manset celebrat 
el cap de setmana passat a 
Santa Bàrbara. La denúncia 
s’ha interposat al Govern per 
maltractament animal, adver-
tint de la picaresca de provar 
de sortejar la llei.
L’entitat animalista afirma 
que l’única resposta rebuda 
ha estat per part del mateix 
alcalde planer, Antonio Ollés: 

“Passejar un manso no és una 
activitat pròpiament taurina, 
sinó ramadera. Abans de dur-la 
a terme vam contactar amb 
Delegació del Govern i Mossos 
i en cap moment ens van 
dir que aquesta activitat no 
estigués permesa. Comptem 
amb el permís de departament 
d’Agricultura, per tant no 
entenem perquè una Coordi-
nadora aliena al territori ens 
demana que anul·lem un acte 
de les nostres Festes Majors 
minimitzades”, ha dit l’alcalde. 

D’altra banda l’acte de la pas-
sejada del manset de dimecres 
tarde es va fer, ja que no es 
va rebre cap requeriment del 
PROCICAT indicant el contrari.

‘PASSEJADA DEL MANSET’

ALCANAR  
El passat cap de setmana i 
de forma gradual totes les 
persones participants en 
el dinar que van estar en 
contacte amb els dos positius 
per coronavirus a Alcanar ja 
van poder tornar a fer vida 
normal. Ho van fer després 
d’acabar el període d’aïlla-
ment domiciliari que els va 
indicar el Departament de 
Salut a les Terres de l’Ebre. 
D’altra banda, les dos perso-
nes positives d’Alcanar que 
van finalitzar la quarantena 
es quedaran voluntàriament 
a casa uns dies més, malgrat 
que ja poden sortir al carrer.

REDUCCIÓ DE 
LA COLLITA DE 
L’OLIVA
Unió de Pagesos preveu una 
davallada important de la 
collita de l’oliva per la cam-
panya 2020-2021, després 
que la darrera campanya es 
considera que va ser d’excep-
cional bona collita. Tot i que 
encara no es pot valorar els 
possibles danys causats pel 
repiló o ull de gall, malaltia 
produïda pel fong Spilocaea 
oleagina, les pluges caigudes 
durant l’època de la floració 
han comportat una mala pol-
linització i, per tant, un mal 
quallat que fan preveure una 
reducció de collita i pèrdues 
importants.

El sindicat fa la següent esti-
mació per territoris respecte 
la producció de l’any passat: 
al Baix Camp es produiria 
una davallada de més del 
50%; al Montsià, la collita 
cauria un 40%; i a l’Alt Camp, 
es preveu una davallada d’un 
20%. Al Baix Ebre, tot i que 
es preveu una davallada d’un 
40% de la collita respecte un 
any de collita plena, la collita 
que es preveu enguany es 
podria considerar satisfactò-
ria, tenint en compte que és 
un territori que porta anys 
amb poca collita i els dos 
últims anys ha tingut poca 
producció a causa de la greu 
sequera.

MÉS 
NOTÍCIES

 
“MOLTES GRÀCIES”, 
DE L’ACTOR QUIM 
MASFERRER, VISITA 
SANTA BÀRBARA

L’actor català, que prepara 
una nova temporada d’”El Fo-
raster”, recorre el país aquest 

estiu amb un camió escenari. 
Aquesta setmana va visitar San-
ta Bàrbara. Quim, amb el camió 
pel municipi, va fer diverses en-
trevistes, entre d’altres a Enric 
Lange, portaveu del Moviment 
Veïnal per la gratuïtat de l’AP-7 
i aquest li va revelar la data que 
l’AP-7, l’AP-2, la C-33 i la C-32 
Nord seran gratuïtes. 

LA POLICIA LOCAL ACTIVA UN 
DISPOSITIU POLICIAL ESPECIAL PER A 
PROTEGIR A LA POBLACIÓ

ALCANAR
BARRES SOLIDÀRIES AL CICLE 
DE NITS A LA FRESCA  
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EL PSC DENUNCIA 
LA HIPOCRESIA 
DELS PARTITS AL 
GOVERN DE LA 
GENERALITAT  
La federació del PSC a les Ter-
res de l’Ebre vol deixar “en evi-
dencia, la hipocresia i la doble 
moral política dels partits al 
Govern de la Generalitat, ERC 
i PDCAT, que per una banda 
promouen fronts institucio-
nals uns i per l’altra convoquen 

la Comissió per la Sostenibili-
tat els altres, per denunciar el 
transvasament de l’Ebre a San-
tander i miren cap un altre cos-
tat davant la portada d’aigües 
de l’Ebre fora de la seua conca, 
a diversos municipis de la co-
marca de la Conca de Barberà, 
promogut des del propi Govern 
de la Generalitat”.
 Ajuts pels aiguats del 2018
L’octubre del 2018 la forta lle-
vantada a la costa mediterrània 
va afectar a 27 municipis de les 
Terres de l’Ebre. Segons el PSC, 
“el Govern de Pedro Sánchez 

L’AIGUA ARRIBARÀ 
A LA CONCA DE 
BARBERÀ
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, acompanyat del 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, va visitar 
aquest dissabte Santa Coloma 
de Queralt, on es va fer la 
signatura de l’acord per al sub-
ministrament d’aigua d’aquest 
municipi de la Conca de 
Barberà i altres vuit poblacions 
de la zona. A la seva arribada, 
es van trobar una concentració 
d’un centenar de persones 
que protestaven tant per la 
signatura d’aquest projecte de 
subministrament d’aigua com 
per la previsió de la imple-
mentació d’un nou parc eòlic 
a la zona. Des de fa 15 anys, 
després que es regulessin els 
barems de qualitat de l’aigua 
per adaptar-los al conjunt de 
la Unió Europea, es considera 
que l’aigua d’aquests municipis 
no és potable. En busca de 
solucions, fa tres anys ja es va 
signar un acord que havia de 
permetre que arribés aigua 
potable en aquest territori, 
provinent del canal Segar-
ra-Garrigues, un projecte que 
finalment es va abandonar. 
El projecte que es va signar 
aquest dissabte preveu que 
l’aigua potable arribi de l’Ebre, 
en un projecte que estableix 
la construcció de 50 km de 
canonades i un pressupost 
de més de 5 milions d’euros. 
En el millor dels casos, l’aigua 
potable arribaria l’any 2024 a 
Santa Coloma de Queralt. En 
qualsevol cas, els manifestants 
presents a l’acte van xiular les 
autoritats i els van mostrar el 
seu rebuig a l’arribada d’aigua 
de l’Ebre com a solució. Consi-
deren que la comarca gaudeix 
d’un gran volum d’aigua en el 
subsòl i que seria recomanable 
la instal·lació de plantes pota-
bilitzadores municipals.

DE L’EBRE

PELS AIGUATS DE 2018
Es reclama a la Generalitat que “els municipis 
puguin cobrar la totalitat de les ajudes”
El diputat i president 

de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra,  Alfons 
Montserrat ha mostrat 
la seva preocupació per 
la possibilitat que els 
ajuntaments de les Terres 
de l’Ebre no puguin cobrar 
la totalitat de les ajudes pels 
aiguats de 2018.         
Montserrat ha manifestat que 
“diferents municipis de les Ter-
res de l’Ebre reivindiquen que 
es puguin modificar les condi-
cions i criteris de l’atorgament  
per poder acollir-se a les aju-

des i aprofitar-les en la seva 
totalitat”. Al principi de la seva 
intervenció ha explicat que en 
una reunió a la Delegació del 
govern de la Generalitat de les 
Terres de l’Ebre es va fer sa-
ber als ajuntaments afectats 
pels aiguats que les quantitats 
econòmiques que rebrien en 
concepte d’ajuda serien di-
ferents de les que la subdele-
gació del govern espanyol els 
havia anunciat, perquè s’apli-
carien uns criteris diferents i 
més restrictius. Fet que va crear 
una certa alarma entre els al-

POLÍTICA
ERC lamenta que els Comuns rebutgin l’esmena  
per revertir el minitrasvasament a Tarragona
El grup d’Esquerra al 

Parlament de Catalunya, 
dilluns passat, va votar a 
favor de quatre dels cinc 
punts d’una proposta de 
resolució dels Comuns sobre 
la implementació de mesures 
per a protegir el Delta.          
No obstant, el grup d’Esquer-
ra ha aclarit que no va votar a 
favor del punt que demanaven 
per a revertir el ministrasvasa-
ment cap a Tarragona perquè 
Catalunya En Comú Podem no 
va acceptar l’esmena on ERC 
demanava que es revertís “pro-
gressivament” fet que donava 

credibilitat a la proposta”. 
Esquerra respon així a les acu-
sacions dels Comuns que ha-
vien indicat que cap partit més 
havia votat a favor del retorn 
dels cabals que ara gestiona el 
Consorci d’Aigües de Tarrago-
na.
Segons nota de Catalunya en 
Comú Podem, “l’esmena que 
van presentar ERC i Junts per 
Catalunya no aportava cap 
compromís en ferm i només 
afirmava que es podrà estudiar 
la possibilitat de revertir pro-
gressivament el minitransvasa-
ment”.

caldes. “Conec la situació del 
meu municipi, Alcanar, i sé que 
en aquests moments, amb els 
criteris que s’han fixat, poden 
haver-hi seriosos problemes 
per poder acollir-se a les aju-
des”. Montserrat ha recordat 
que “hi ha diversos alcaldes que 
han sol·licitat una reunió a tres 
bandes amb el subdelegat del 
govern espanyol a Tarragona i 
el Delegat del Govern a l’Ebre 
per aclarir els criteris de les aju-
des i perquè s’han canviat els 
imports que havien de rebre”. 
El diputat ha comentat que les 

obres fetes pels ajuntaments  
amb recursos propis o amb la 
brigada municipal, o bé per a 
reparar els camins de terra; “no 
són objecte de subvenció”. 
És per això que segons Mont-
serrat “cal que es pugui fer la 
reunió, així com flexibilitzar 
i uniformitzar els criteris per 
acollir-se a les ajudes perquè 
seria greu que les Terres de 
l’Ebre, un territori com amb un 
cert dèficit estructural d’infra-
estructures, una vegada que hi 
ha aquestes ajudes no es pu-
guin aprofitar totalment”.

va respondre declarant  la zona 
com “afectada greument per 
una emergència de protecció 
civil. Això suposa que els ajun-
taments rebin la quantitat de 
6.904.279,62 euros  per restablir 
els danys ocasionats en obres 
de reparació d’infraestructu-
res, equipaments i instal·lacions 
i serveis de titularitat municipal 
i de les mancomunitats. Amb 
aquesta finalitat la Generalitat 
i l’Estat van signar un conve-
ni de cooperació per gestionar 
els ajuts. Els diners transferits 
encara no han estat rebuts pels 

ajuntament afectats. És pera 
això que el Grup Parlamentari 
Socialista hem presentat a la 
Mesa del Parlament la Proposta 
de Resolució perquè el govern 
de la Generalitat faci efectiu el 
pagament dels diners acordats 
als municipis afectats rran de 
la valoració dels danys ocasi-
onats. “Un cop més l’Ebre so-
frim el maltracte del Govern de 
la Generalitat, necessitem un 
nou Govern que resolgui els 
problemes que patim la ciuta-
dania”, ha dit Manel de la Vega, 
senador Ebrenc.
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LA SÉNIA: 
OBRES DE 
MILLORA A 
LA XARXA 
D’ELECTRICITAT 
Des de la regidoria d’Urbanis-
me de l’Ajuntament de la Sé-
nia s’informa que durant les 

properes 6 setmanes, aproxi-
madament, està previst portar 
a terme obres de millora a la 
xarxa d’electricitat MT d’Endesa 
Distribución Eléctrica, amb la 
instal·lació d’una nova línia sub-
terrània a 25 KV per connectar el 
CT XQ095 del C/ València i el CT 
22242 del C/ Corunya. 
D’aquesta forma, amb les obres, 
és millorarà la xarxa elèctrica 
evitant els talls que s’han produït 

en els darrers temps.El traçat de 
la línia afectarà al carrer València 

(des del carrer Roger de Llúria) 
i fins al carrer Corunya.

“DEMANEM 
TRANSPARÈNCIA 
AL GOVERN 
ESPANYOL”
La diputada Norma Pujol ha 
fet saber que ha registrat 
diverses preguntes per escrit 
dirigides al govern espanyol 
respecte l’autorització del 
transvasament de 4,99 hm3 
d’aigua del riu Ebre cap a 
Cantàbria. Pujol ha afirmat 
que “demanem transparència 
i claredat al govern espanyol 
abans d’autoritzar el transva-
sament d’aigua a Santander, 
i per això volem que expli-
qui per escrit quins són els 
arguments mediambientals 
amb què fonamentarà la seva 
decisió”. La diputada però 
ha reclamat “posar també 
el focus en l’actuació de la 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre, una institució ancora-
da en les velles polítiques de 
l’aigua, que aprova aquest 
transvasament, nega que el 
Delta pateixi subsidència i 
que no ha fet res per aportar 
més cabals d’aigua i transferir 
sediments cap a la desem-
bocadura”. El grup republicà 
també pregunta al govern si 
aquest transvasament que es 
demana és permanent”  i “si 
compleix amb els objectius i 
principis que fixa la Directiva 
Marc de l’Aigua”. Segons 
Pujol  “aquest transvasa-
ment està lligat a interessos 
urbanístics en una zona on 
no hi ha problemes d’abas-
tament d’aigua”, i per això 
s’han formulat preguntes 
demanant al govern que 
informi dels estudis que 
disposa sobre l’eficiència en la 
gestió del subministrament  i 
distribució d’aigua urbana a 
la Conca hidrogràfica del Can-
tàbric. D’altra banda   “també 
preguntem al govern si pensa 
que la millor protecció per al 
Delta implica autoritzar un 
transvasament, a la vegada 
que no s’incrementa el cabal 
ecològic del tram final del 
riu i no s’implementa un 
Pla de gestió i aportació de 
sediments cap a  la desembo-
cadura”.

MÉS 
NOTICIES

TRANSVASAMENT A LA CONCA DE BARBERÀ
“Si tot continua així, ens haurem d’enfrontar 
amb el Govern de la Generalitat, sigui quin sigui”
Mentre es crea un front 

institucional en contra 
del minitransvasament 
a Cantàbria i es demana 
transparència al govern 
espanyol, a la Conca de 
Barberà informen que ja 
han posat fi als problemes 
d’abastament d’aigua potable.          
I hi posen fí amb aigua que ar-
ribarà de l’Ebre. Manolo Tomàs, 
portaveu de la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre, explicava 
ahir dijous que “estem a sobre 
del tema. L’arribada d’aigua de 
l’Ebre a la Conca de Barberà és 
una ampliació del minitransva-
sament a Tarragona i que, tot i 
ser a la província, ja s’acostaria a 

Barcelona. En el fons, és el ma-
teix cas que el de Cantàbria. És 
el que nosaltres li diem mercan-
tilització de l’aigua”. 
Les pròpies plataformes locals 
de la Conca de Barberà van ma-
nifestar el seu desacord per l’ar-
ribada d’aigua de l’Ebre perquè 
creuen que la comarca gaudeix 
d’un gran volum d’aigua en el 
subsòl i que seria recomanable 
la instal·lació de plantes pota-
bilitzadores municipals. Mano-
lo Tomàs adverteix que “si tot 
plegat continua com fins ara, 
ens haurem d’enfrontar amb el 
Govern de la Generalitat, sigui 
quin sigui. D’entrada, el que cal 
fer i cal insistir és que s’han de 

A CANTÀBRIA
El front institucional de les Terres de l’Ebre 
es reactiva en contra del transvasament
El front institucional de 

les Terres de l’Ebre, que 
agrupa alcaldes i presidents de 
consells comarcals del territori, 
s’ha reactivat davant l’amenaça 
que suposa el transvasament 
previst a Cantàbria.          
En una reunió celebrada aquest 
dimarts al migdia, amb la pre-
sència de representants de la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre 
(PDE), el front s’ha compromès 
a portar als plens municipals un 
manifest reclamant que s’apliquin 
les directives ambientals europe-
es i la defensa de la supervivència 
del riu. La PDE, per la seva banda, 

ha alertat que la nova captació 
de 4,99 hectòmetres cúbics a 
la capçalera del riu respon a in-
teressos urbanístics i polítics. La 
seva execució, afegeixen, difi-
culta la resolució dels problemes 
existents al tram final del riu.
Exercint de portaveu del front i 
convocador de la trobada, l’al-
calde d’Amposta, Adam Tomàs, 
ha reclamat la implicació activa 
en la lluita contra aquest trans-
vasament dels ajuntaments del 
territori. Segons Tomàs, és “mo-
neda de canvi” en l’aprovació dels 
pròxims pressupostos generals 
de l’estat. Per això, plantegen als 

consistoris i institucions perquè 
actuï com a lobby de pressió i 
recentrin la discussió en els pro-
blemes de les Terres de l’Ebre i les 
solucions que els polítics han de 

plantejar per a la seva supervivèn-
cia. Per últim, Tomàs ha demanat 
als ajuntaments que treballin en 
la presentació d’al·legacions al 
Pla de Conca.

presentar al.legacions al Pla Hi-
drològic Nacional previst i que 
contempla, a hores d’ara, que el 
riu Ebre no té cap problema de 
regressió ni que tampoc s’en-
fonsa al seu tram final. És una 
estratègia per guanyar temps i 
per poder dur a terme les trans-
missions a Cantàbria i d’altres 
que estan en marxa com la de la 
Conca de Barberà. I en el futur 
també podrien haver-hi conne-
xions a poblacions de Lleida”. La 
crisi actual per la Covid-19 pot 
“desviar l’atenció” però nosal-
tres, segons Tomàs, hi estem a 
sobre. De fet ja volíem fer una 
assemblea al maig però, per 
les circumstàncies que vivim 

actualment, no vam poder ce-
lebrar-la. La farem més enda-
vant per abordar totes aquestes 
qüestions actuals que són prio-
ritàries”.

Manolo Tomàs, portaveu de la PDE.



EBREXPERIENCE
Joan Rovira farà una altra recerca del Gambusí, 
ara amb caiac a través de l’empresa ‘Riu a l’Ebre’
Joan Rovira en el proper 

capítol visita el Delta 
en la seua peculiar recerca 
del Gambusí, a través 
d’EbreXperience.            
El cantautor, després de la in-
vestigació per Deltebre, rep no-
tícies que l’animal mitològic pot 
estar ben a prop de la desem-
bocadura del riu. Per això es va 
dirigir a l’empresa ‘Riu a l’Ebre’. 
Allí va parlar amb Maria José i 
Joan, propietaris de l’empresa, 
per si el podien ajudar. I així ho 
van fer.    
La primera visita és a l’illa de 
Sapinya. I, posteriorment, con-
tinua la recerca fins a la Gola 
de Migjorn on s’efectua la se-
gona experiència amb Caiac, 
amb l’equip de ‘Riu a l’Ebre’. El 
sol comença a amagar-se a la 
platja de la Gola de Migjorn, i 
la tornada és amb la llum cre-
púscolar. Haurem d’esperar fins 
diumenge per saber si Rovira 

ELS PROGRAMES DEL PORTAL
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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.

ha trobat el Gambusí. El que si 
que es pot assegurar és que ha 
gaudit d’una nova experiència 
extraordinària.

Ho comprovàrem diumenge 
a les 20 hores, en l’estrena del 
programa, al Canal EbreXperi-
ence.

Dimecres Isabel Carrasco, directora i 
presentadora de ‘La Bona Teca’, visitarà 

Musclarium, un paradís situat al bell mig de la 
badia dels Alfacs.
Isabel explica que “partirem des del port de la Ràpita, 
un dels ports més importants de Catalunya, des d’on 
agafarem un taxi marítim que ens portarà mar endins 
fins a Musclarium, un olimp al mig del mar, on ens 
espera l’Albert Grasa i el seu equip. Pujarem damunt 
d’aquesta musclera per conèixer els secrets de l’aqüi-
cultura i degustarem les autèntiques joies d’aquesta 
badia: els musclos i les ostres, uns productes que a 
Musclarium, són de màxima proximitat”.

Joaquin Del Pino, delegat de la FCF a l’Ebre, serà 
el proper protagonista al programa.

Amb ell parlarem de qüestions diverses força interes-
sants en l’actualitat en un estiu en què la Federació té 
més feina del que és habitual per la crisi que estem 
vivint.

Capadella és el nom local que se li dona a les Terres 
de l’Ebre a l’Arpella comú (Circus aeroginosus).  

En el nou episodi de ‘lo Moixonòleg’ descobrirem l’apas-
sionant vida d’aquest rapinyaire sovint associat a les zones 
humides, però que veurem que no sempre és així. De fet 
una part important de la seva dieta la composen ratolins, 
talpons i conills que cacen fent vols a baixa alçada sobre 
els cereals i camps oberts. També sabrem perquè una sèrie 
d’avions militars tenien el nom de “harriers”. Cap al Delta de 
l’Ebre, a partir de finals d’estiu, es dirigeixen un gran nombre 
de “capadelles” procedents de terres endins i de varies paï-
sos centreeuropeus, passant tot l’hivern en aquestes terres, 
aprofitant l’abundància de menjar i les moltes oportunitats 
que troben als arrossars segats i llacunes deltaiques. Final-
ment descobrirem en quin projecte participem des de la 
Fundació Plegadis per tal d’afavorir aquesta espècie i que 
pugui tingui un creixent nucli reproductor al Delta de l’Ebre.

‘La Bona Teca’ va visitar 
Musclarium

Joaquin Del Pino a 
‘De Cara a Barraca’

Nou capítol de ‘Lo 
Moixonòleg’: el rapinyaire 
dels aiguamolls!!
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

terres de l’ebre

APORTACIÓ DEL 
PUOSC A L’EBRE
De les 123 actuacions previs-
tes a l’Ebre, 34 són al Baix 
Ebre, 26 al Montsià, 34 a la 
Ribera d’Ebre i 29 a la Terra 
Alta. En el cas de Prat de 
Comte, la localitat més petita, 
la inversió serà de 218.500 
euros i servirà per arranjar el 
carrer Xerta. També a la Terra 
Alta, Horta, Caseres, Batea i 
Vilalba rebran 370.000 euros, 
el màxim que permet el PU-
OSC. També els rebran Tivis-
sa, Miravet, Ascó i Benifallet. 
Entre les obres que es duran 
a terme hi ha arranjaments 
de carrers, canalitzacions, 
adequacions d’edificis munici-
pals o millores d’enllumenats. 
En el cas de Tortosa destaca 
l’ampliació de l’auditori Felip 
Pedrell, amb una dotació de 
250.000 euros.

MÓRA D’EBRE
Els estudiants de la Ribera 
d’Ebre, la Terra Alta i el 
Priorat van celebrar que les 
proves de selectivitat es 
fessin, per primer cop, a l’ins-
titut Julio Antonio de Móra 
d’Ebre on uns 120 alumnes, 
d’aquesta forma, van evitar 
el desplaçament a Tortosa, 
Reus, Tarragona o Ampos-
ta. Ara, es demana que la 
selectivitat es quede a Móra 
d’Ebre de forma permanent 
per als estudiants de les tres 
comarques.

TERRA ALTA
Dimecres es va presentar un 
espot televisiu Denominació 
d’Origen Terra Alta. ‘Terra 
Alta, terra teua’.

BATEA
Donació de sang el proper 
diumenge dia 19 de les 9.30 a 
les 13.30 hores. “A l’estiu més 
que mai necessitem de la teva 
sang. Per motius de segure-
tat ho farem a la germandat 
perquè hi ha més lloc. S’haurà 
de demanar cita entrant a 
donarsang.gencat.cat. Com 
sempre, Batea més solidària”.

MÉS 
NOTICIES

‘ART AL RAS’
Presentació de la guia turística i de la digitalització 
dels recorreguts al voltant del projecte escultòric 
El Consell Comarcal de la 

Terra Alta farà  donarà 
a conèixer l’elaboració de 
nous materials al voltant del 
projecte escultòric ‘Art al Ras’.          
L’acte de presentació tindrà 
lloc a Vilalba dels Arcs, al vol-
tant de l’escultura ‘El senyor de 
la costa’, el proper dilluns. Els 
nous materials elaborats que es 
presentaran són una guia turís-
tica que, editada en 4 idiomes, 
recull les 48 obres artístiques 
que omplen els camins de la 
Terra Alta, així com la identi-

ficació de cada escultura que 
s’ha dut a terme amb la col·lo-
cació d’una placa on s’hi indi-
ca el nom de l’obra i l’autor a 
través d’un codi QR. La lectura 
d’aquest codi remet a l’apartat 
web de l’àrea de Turisme del 
Consell Comarcal, que ofereix 
informació sobre l’autor i l’obra 
en qüestió. També s’ha dut a 
terme la digitalització dels re-
correguts al voltant del pro-
jecte escultòric ‘Art al Ras’, que 
compten amb el corresponent 
track i la geolocalització de les 

PRAT DE COMTE
El PUOSC 2020-2024 aportarà 
12,5 milions d’euros a les Terres de l’Ebre
El nou Pla Únic d’Obres 

i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) per al període 2020-
2024 contempla una aportació 
de quasi 12,5 MEUR per les 
Terres de l’Ebre.          
La consellera de la Presidència, 
Meritxell Budó, el va presentar 
aquest dilluns a Prat de Com-
te i va concretar que permetrà 
finançar 123 actuacions en 55 
municipis, una Entitat Municipal 
Descentralitzada (EMD) i quatre 
consells comarcals. El Govern va 
aprovar fa uns dies la resolució 
provisional a l’espera de la defi-
nitiva, prevista per l’octubre. En el 

conjunt de Catalunya la inversió 
és de 250 MEUR i es preveu que 
aquests diners financin obres per 
un valor total d’uns 644 MEUR. 
En la seva visita a Prat de Comte, 
Budó va assegurar que l’executiu 
ha “tingut present la necessitat 
que els municipis petits tinguin 
capacitat inversora”. “Des del 
Govern volem acompanyar-los 
per garantir que al país no hi hagi 
ciutadans o municipis de prime-
ra i de segona”. Budó va estar 
acompanyada per l’alcalde de la 
localitat, Joan Josep Malràs, i del 
delegat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarés.

obres. A l’acte de presentació 
hi assistiran els artistes Xavier 
Solé, Josep Cañada, Magda Za-
ragoza, Jesús Pedrola, Encar-
na Pons i Sergi Quiñonero, així 
com Neus Sanromà, presidenta 
del Consell Comarcal de la Ter-
ra Alta.
‘Art al Ras’ és una iniciativa ar-
tística que naix a partir d’una 
idea de Jesús Pedrola per por-
tar un projecte escultòric pels 
camins de la Terra Alta. 
Juntament amb Josep Cañada, 
de l’Associació Cultural Zero 

mig partit pel Mig amb seu a 
Corbera d’Ebre, la van convertir 
en una realitat. El projecte rep 
el suport del Consell Comar-
cal de la Terra Alta, dels dot-
ze ajuntaments terraltins, dels 
particulars que cedeixen el seu 
tros per col·locar-hi les obres 
que conformen l’itinerari i de 
diverses associacions de la co-
marca. L’objectiu de la iniciati-
va ‘Art al Ras’ és estimular, tant 
en l’autor com en l’espectador, 
una nova manera de mirar i de 
viure l’entorn i el paisatge.

La cisterna del poblat ibèric del coll del Moro de Gandesa 
va funcionar fins 200 anys abans de la nostra era
La cisterna del poblat 

ibèric del coll del 
Moro, a Gandesa, va estar 
en funcionament fins la 
segona Guerra Púnica, uns 
200 anys abans de la nostra 
era.
D’aquesta manera ho ha 
constatat l’equip d’arqueò-
legs de la UB que durant les 

últimes setmanes ha continuat 
excavant al jaciment per tercer 
any consecutiu. 
De forma paral·lela, i gràcies a 
una aportació del Departament 
de Cultura, s’ha executat la ne-
teja i consolidació d’una de les 
tres necròpolis ibèriques que es 
troben també en aquesta ma-
teixa zona. 

L’alcalde de Gandesa, Carles 
Luz, ha reiterat la voluntat del 
consistori d’impulsar actuaci-
ons de museïtzació i promoció 
turística d’aquests dos espais, 
catalogats per la Generalitat 
com a Bé Cultural d’Interès Na-
cional (BCIN) i que ja formen 
part de les rutes que ofereix 
l’oficina de turisme municipal.
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JORNADES 
MUSICALS 
DE L’ERMITA 
D’ULLDECONA 
La setzena edició de les 
Jornades Musicals ha acon-
seguit sobreviure a l’allau 
de cancel·lacions d’esdeveni-
ments musicals per la crisi del 
coronavirus amb una oferta 
limitada a tres concerts i un 
format adaptat a les circums-
tàncies actuals. La primera 
d’aquestes actuacions tindrà 
lloc el vespre del diumenge, 
26 de juliol, amb el projecte 
del barceloní Dani Nel·lo ‘Los 
Saxofonistas Salvajes’. L’afo-
rament presencial quedarà 
limitat a 150 persones i les 
entrades només es podran 
adquirir anticipadament i els 
assistents hauran d’ocupar els 
seients assignats. Els directes 
també es podran seguir per 
Internet a través d’una plata-
forma d’streaming. La segona 
actuació serà el 30 d’agost. 
En aquest cas serà el flamenc 
avantguardista, amb tocs 
electrònics i psicodèlics, del 
sevillà Quentin Gas, al costat 
de trance/jungle/blues.

ERC
Renovació de les 4 
executives comarcals
Les Federacions del Baix 

Ebre i del Montsià van 
escollir un representant al 
Consell Nacional, que és el 
màxim òrgan del partit entre 
congressos.           
En tots dos casos només s’ha 
presentat una única candida-
tura. Així, Maria Jesús Viña, re-
gidora i presidenta de la sec-
ció local de Tortosa, ha estat 
escollida pel Baix Ebre; i Josep 
Caparrós, alcalde de la Ràpita, 
ho ha estat pel Montsià. 
En cada un dels quatre con-
gressos només s’ha presentat 
una única candidatura a l’elec-
ció d’Executiva. Al Baix Ebre 
l’alcalde de Paüls, Enric Adell, 
ha substituït en la presidència 
a Susanna Gómez que ara ocu-
parà la Secretaria General. En el 
cas del Montsià,  Adam Tomàs 
deixa la presidència al coordi-
nador dels serveis territorials de 
Joventut a les Terres de l’Ebre, 

Joan Lluís Barberà, i la regido-
ra de Masdenverge i conselle-
ra comarcal, Sònia Tomàs, serà 
la nova Secretària General. A 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, 
Josep Maria Sàez, regidor de 
Miravet i Ramon Jornet, regidor 
de la Fatarella i conseller co-
marcal; renoven el seu càrrec 
de presidents i incorporen a les 
Secretàries Generals a l’alcal-
dessa de Tivissa, Montse Pere-
lló; i a la presidenta del Consell 
Comarcal de la Terra Alta, Neus 
Sanromà, respectivament. 
Alfons Montserrat, president 
de la Federació de l’Ebre d’Es-
querra ha destacat “l’harmonia 
interna que viu Esquerra Re-
publicana i la determinació del 
partit per seguir treballant de 
manera coordinada i conjunta 
un projecte territorial que ajudi 
a reconstruir les Terres de l’Ebre 
després de la crisi provocada 
per la Covid”.

L’AMPOLLA
Unes festes del Carme 
‘diferents’
La Regidoria de Festes de 

l’Ajuntament de l’Ampolla 
juntament amb la Comissió 
de Festes han programat un 
seguit d’activitats alternatives 
adequades a la situació que 
estem vivint per celebrar les 
Festes del Carme 2020.   
Ahir dijous, per commemorar la 
Festivitat de la Mare de Déu del
Carme, es va fer la missa i des-
prés va sortir la imatge de la Ver-
ge cap al port acompanyada de 
la música de la Banda Musical 
Verge dels Prats de l’Aldea. Tot 
seguit, la imatge va sortir al mar 
amb barca. No va haver-hi pro-
cessó.
La festa continuarà avui diven-
dres 17 de juliol a les 23 hores al 
port pesquer amb el concert de 
Miquel Rullo. L’endemà, dissab-
te 18 de juliol, a les 20 hores al 
port pesquer hi haurà festa in-
fantil amb Art-Tic Shows i a les 
23 hores l’espectacle d’ombres 

xineses. Durant els actes, l’Ajun-
tament de l’Ampolla reforçarà 
els controls policials per evitar 
concentracions que no estiguin 
permeses en el context de les 
limitacions imposades per la si-
tuació de “nova normalitat”, i re-
corda que l’ús de la mascareta i 
mantenir la distància social serà 
obligatori per poder participar 
en tots els actes de les Festes del 
Carme 2020.

terres de l’ebre
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MONTSE PALLARÉS CURTO:
“EL VIATGE DE LA BRUNA, 
DEL PIRINEU AL DELTA DE L’EBRE”

El conte és un gènere menor 
dintre de la literatura?
Sí perquè has de treballar una 
tècnica per resumir amb po-
ques paraules una història. En 
el cas del conte que he escrit, 
m’ha resultat fàcil perquè en la 
meva vida professional he estat 
sempre envoltada de xiquets. 
I per tant escriure un conte és 
important, encara que sigui un 
gènere menor dintre de la lite-
ratura.

Condensar una narració en 
tan poc espai, que ha signi-
ficat per a tu?
Per mi, ha estat fàcil, les meves 
poesies són breus. Sempre bus-
co expressar uns sentiments 
amb poques paraules en què el 
lector o lectora pugui captar lo 
que vull transmetre. I en aquest 
conte he seguit més o menys 
aquesta tècnica per condensar 
la història.  

Montse Pallarés ha estat 
treballant d’auxiliar 

d’infermeria durant quaranta-
cinc anys a la clínica Terres 
de l’Ebre de Tortosa a la 
secció de pediatria. Li agrada 
escriure i ha estat premiada 
amb concursos de poesia 
a Reus, Benifallet i Tortosa. 
Avui ens presenta El viatge 
de la Bruna, del Pirineu al 
Delta de l’Ebre, el seu darrer 
conte, que presentarà dijous 
dia 23 de juliol a les 19 h, a la 
biblioteca Marcel·lí Domingo 
de Tortosa.

Montse  Pallarés  ha estat 
treballant d’auxiliar d’infer-
meria durant quaranta-cinc 
anys a la clínica Terres de 
l’Ebre de Tortosa a la secció 
de pediatria. Li agrada es-
criure i ha estat premiada 
amb concursos de poesia a 
Reus, Benifallet i Tortosa. 
Avui ens presenta El viatge 
de la Bruna, del Pirineu al 
Delta de l’Ebre, el seu darrer 
conte, que presentarà dijous 
dia 23 de juliol a les 19 h, a la 
biblioteca Marcel·lí Domingo 
de Tortosa.
Vaig començar de joveneta es-
crivint poesia per a mi en mo-
ments de solitud, més endavant 
vaig presentar un poema a un 
concurs a una entitat de Reus i 
vaig ser premiada amb un ter-
cer premi. Després vaig escriure 
com a coautora juntament amb 
Joan González una novel·la ti-
tulada Histórias de Fin de Siglo.

Creus que el relat i el conte 
tenen una estructura sem-
blant en el procés creatiu?
Sí, penso que les dues per a mi 
és seguir un fil conductor que 
em porta a desenvolupar una 
història real o inventada.

Amb el conte o el relat breu 
es pot reflexionar sobre el 
sentit de la literatura?
Bé, penso que és saber dir, amb 
poques paraules,  lo que  vols 
expressar sobre la història que 
vols contar.

Parla’ns del contingut del 
teu conte.
El contingut del conte es de-
senvolupa durant un viatge 
del Pirineu al Delta de l’Ebre 
i durant el curs del trajecte 
vaig explicant la idiosincràsia 
de part del territori que veiem 
passant. 
Es tracta del retrobament de 
dues famílies que viuen una 
al Pirineu i l’altra al Delta de 
l’Ebre, i gràcies a la Bruna, 
neix la història d’aquest viat-
ge que ella havia somiat. Ara 
ja coneixen la problemàtica 
del poc caudal de l’Ebre, com 
a conseqüència de la regres-
sió del Delta, i com el canvi 
climàtic ha ajudat també a la 
regressió. 
Hi ha unes il·lustracions que 
ajuden molt als xiquets i xi-
quetes, mitjançant la mirada, 
perquè puguin comprendre la 
història que els hi conto. 

Has rebut la influència d’al-
gun escriptor de narrativa 
breu en el teu conte?
No, ha estat pura imaginació i 
ganes d’explicar-li a la Bruna, 
la meva néta, la problemàtica 
de la nostra terra i la de la terra 
de la seva mare.

El confinament ha estat lite-
ràriament profitós?
Durant aquest confinament he 
escrit poesia i he repassat als 
poetes de la nostra terra, Ge-
rard Vergés i Zoraida Burgos, a 
part d’altres lectures. 

Com veus la literatura actu-
al a la ciutat de Tortosa?
A les Terres de l’Ebre actual-
ment tenim una “renaixença” 
de bons escriptors i poetes, 
arran de la publicació del po-
emari Versos Contra la Vio-
lència que va portar gent nova 
al panorama literari. I, dintre 

d’aquest moviment, els com-
ponents que van crear el col-
lectiu de Dilluns al Forn de la 
Canonja, que ha aconseguit 
unir escriptors de les Terres de 
l’Ebre, el Matarranya i del Baix 
Maestrat. 
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PROPERES PRESENTACIONS
DEL LLIBRE: 
· TORTOSA

 DIA 23 DE JULIOL 
A LA BIBLIOTECA 

MARCEL·LÍ DOMINGO 
 · CAMPREDÓ

DIA 23 DE JULIOL 

· DIA 24 A BENIFALLET
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FUTBOLISTES DE 
3A DIVISIÓ O DE 2A 
CATALANA
Un nen que tingui 1000 
joguines a l’habitació no les 
valora. I al final amb el que 
s’ho passaria millor seria amb 
una pilota al carrer amb els 
amics. El mateix passa amb els 
jugadors. Molts han perdut la 
il·lusió de jugar en categories 
més altes i s’han acostumat a 
la 2a Catalana. Andreu Guiu 
ha passat en sis anys de 1a ca-
talana a 2a B. O Edu Albacar, 
de la preferent a la 1a divisió. 
Jo crec que hi ha jugadors 
ebrencs que podrien jugar a 
tercera divisió. Els falta aquest 
punt d’ambició. Hem vist com 
De la Torre o Ferran no poden 
jugar a 1a Catalana. O jugadors 
del Gandesa que els ha costat 
renovar. Cadascú pels seus 
motius, alguns laborals, però 
això fa 20 anys no ocorria. A 
mi em segueix sense quadrar 
que, amb 100.000 habitants, 
el Reus no tingui ni un equip 
a quarta catalana o que molts 
jugadors de gran nivell, que 
surten de juvenil nacional, 
amb el temps, desapareixen. 
Uns jugant a la 2a catalana, 
i altres deixant el futbol. 
Els jugadors cada vegada 
demanen més quan fa anys 
l’important era estar el més 
amunt possible.  I és que avui 
tenen 1000 joguines, el mòbil, 
el cotxe, una núvia maca, la 
tablet, la targeta de crèdit que 
paga ‘papi’ i 995 coses més. La 
pilota i l’ambició s’han perdut. 
És la nova vida.

CELMA

UN CONFLICTE 
ETERN
La problemàtica continua. I 
continuarà. No és un tema 
nou. I tampoc ho serà d’aquí a 
20 anys. 
Ja sabeu quina és la meua 
opinió sobre nois/es que 
juguen en categoria  benja-
mí o prebenjamí. Fins i tot 
aleví. Penso que els nois han 
de disfrutar jugant amb els 
seus amics del poble. A més, 
són molt petits per haver-se 
de desplaçar diversos cops 
a la setmana per entrenar 
i jugar. És evident que els 
pares decideixen i ells són els 
responsables i els que tenen la 
darrera paraula. En qualsevol 
cas, els darrers dies he pogut 
parlar amb coordinadors de 
futbol base. Un d’ells em va 
dir que, en categoria infantil, 
un altre club els havia ‘tocat’ 
11 jugadors...Si això és cert, el 
conflicte és gran. 
Al final, en qualsevol catego-
ria, el que passa és que si a 
mi em ‘toquen’ jugadors, jo 
també ho faig i ho faré. Hi ha 
poblacions que per a poder 
fer equips de base han de 
treballar molt. I és compren-
sible que es molestin quan 
es veuen despoblats perquè 
joves jugadors marxen a un 
altre club. El debat podria 
estar en els resultats finals. O 
sigui, quants jugadors passen 
del juvenil al primer equip i 
juguen? Si ho analitzem potser 
es veuria que no cal fer tantes 
gestions ni tenir tants equips. 
Potser alguna cosa falla.  

MICHEL AMB 16 JOVES
47 MARIANO 
TOHA
El torneig degà de les pre-
temporades ebrenques, el 
Mariano Toha, té data. Com 
sempre serà el darrer com-
promís dels equips partici-
pants abans de l’inici de la 
lliga, previst per al 4 d’oc-
tubre. Un inici de les lligues 
que pot estar sostingut per 
la crisi actual i per si Salut 
autoritza a que es pugui fer. 
En aquesta mateixa línia es 
troben els equips que, no 
obstant, han de planificar la 
pretemporada. Falten més 
de dos mesos i caldrà es-
perar per veure quina serà 
l’evolució. En qualsevol cas, 
ja es coneixen els equips 
que formaran el cartell  
del Toha 2020: Amposta, 
vigent campió, Tortosa, 
Rapitenca i R Bítem, equip 
amfitrió. Els emparella-
ments es coneixeran més 
endavant. El torneig està 
previst que es disputi el dia 
27 de setembre. 

JOAB FATSINI 
FITXA PEL JESÚS 
I MARIA 
Joab Fatsini, exjugador del 
perelló i de l’Amposta, on 
va estar durant la tempora-
da passada, és nou jugador 
del Jesús i Maria. 

GUEROLA 
ÉS BAIXA AL 
GANDESA
El jugador, per motius per-
sonals, ha causat baixa del 
club gandesà. De moment, 
no hi ha cap novetat oficial 
més. No hi ha cap incorpo-
ració ni tampoc s’han pro-
duït, fins ara, les renovaci-
ons d’Ubalde i Gumiel. Tots 
dos tenen ofertes però res 
hi ha confirmat. Finalment, 
dir que faran pretempo-
rada amb el primer equip 
del Gandesa, Pau Cardona 
(Amposta juvenil) i Yerai 
(Reus juvenil). 

BREUS

JOAQUIN DEL PINO
El delegat de la Federació Catalana de Futbol a l’Ebre serà el proper 

protagonista al programa ‘De Cara a Barraca’, del Canal Ebrexperience, 
presentat per Michel. Entrevista interessant que es podrà veure pel 

Canal, per streaming, el dimarts a les 20h.

Entrenament solidari 
d’Aleix Garcia

BÍTEM

A Bítem, fins avui divendres, 
s’ha fet per primer cop, el 

Nike Camp de futbol. Tota una 
experiència professional per als 
participants.
Amb la crisi actual per la Co-
vid-19, i les dificultats que podien 
existir per desplaçar-se fins a An-
dorra, única seu fins ara del  Nike 
Camp, la direcció del campus va 
decidir aproximar-lo al territori 
català. I a les Terres de l’Ebre, la 
seu escollida fou Bítem. 
En aquestes dues setmanes que 
ha durat el campus, a Bítem, uns 
80 joves han gaudit de l’experi-
ència. El bitemero Juanjo Rovira, 
director de Nike Camp, en feia 
una molta bona valoració: “la ve-
ritat és que estem molt contents 
de com ha anat tot. A més les 
opinions dels joves i dels pares, 
en general, és que també estan 

satisfets. Això és el més impor-
tant. Ens hem trobat amb casos 
que només venien per la primera 
setmana i que han repetit per a 
venir també a la segona. El ba-
lanç és positiu i ja cal pensar en 
el proper any quan es mantindran 
les seus per territoris a tota Ca-
talunya”. Bítem també serà la seu 
ebrenca, l’any vinent.       Foto: AF

Valoració positiva 
del Nike Camp

El futbolista ulldeconenc 
del Manchester City Aleix 

Garcia, va participar en un 
entrenament de futbol junt a 
16 joves adolescents tutelats, 
que la UTE Fundació Mercè 
Fontanilles-Fundació Resilis 
està atenent a Tortosa.
El joves, majoritàriament mi-
grants d’entre 16 i 18 anys, van 
viure una jornada especial grà-
cies a la col.laboració de Win 

Sport, Ajuntament de Tortosa, 
Fevi Sports i Aleix Garcia. A l’es-
tadi de Tortosa, van poder jugar 
amb un futbolista d’elit com és 
Aleix Garcia, amb les equipa-
cions que se’ls van facilitar per 
l’ocasió. Aleix explicava que “in-
tentem ajudar amb tot el possi-
ble i fer-ho amb nois que ho ne-
cessiten és molt satisfactori. Va 
ser una tarda en què tots plegats 
vam disfrutar”. 

Juanjo Rovira, director del Nike Camp. 
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CD TORTOSA
Nacho: “el comunicat 
ens va molestar”

CF AMPOSTA

UE RAPITENCA

“No volem entrar en cap debat ni 
polèmica amb d’altres clubs”

“Falta diàleg: una solució podria ser signar un acord entre 
tots els clubs perquè no es puguin fitxar jugadors de futbol-7”

Des del CF Amposta, el presi-
dent Carlos Gilabert, sobre el 
comunicat publicat la setmana 
passada, indicava que “no volem 
entrar en cap debat ni polèmica 
amb d’altres clubs. Per tant, la 
nostra valoració, en general, és 
que mentre no hi hagi cap regu-
lació federativa al respecte, és 
legítim que un club intente tenir 
equips de futbol base compe-
titius i busque incorporar joves 
jugadors, dins de la normativa 
vigent. El nostre desig, amb un 

filial que ha de fer de pont, és 
que el primer equip tingui en 
el futur el màxim nombre de 
jugadors formats als planters. 
Aquesta és la idea. Barça o Es-
panyol fitxen jugadors del Nàs-
tic. I el Nàstic mira a les Terres 
de l’Ebre i s’emporta jugadors de 
clubs d’aquí. Llavors acaba suc-
ceint que clubs de l’Ebre també 
miren a d’altres del territori per 
a poder fer incorporacions.  En 
qualsevol cas, no entrarem a fer 
més valoracions”. C. Gilabert, president CF Amposta.

Hernan Subirats, president 
de la UE Rapitenca, sobre el 
comunicat i la problemàtica, 
comentava que “d’entrada, 
són els pares i les mares els 
que sempre prenen la darre-
ra decisió. A nivell federatiu ja 
hi ha unes limitacions quant 
a edats i quilòmetres entre la 
població d’on és el xiquet/ta 
i el club que vol fitxar-lo. A 
partir d’aquí no hi ha més res-
triccions. I, per tant, els clubs 
es mouen dins de la legalitat. 
De totes formes, a mi el que 
em sap mal del comunicat és 
que penso que la problemàti-
ca es podria dialogar. Ens po-
driem seure un dia i parlar-ne 
i buscar solucions. Crec que 
al territori tenim un problema 
de comunicació. I si seiem 
i comentem el tema potser 
podrem aproximar posicions. 
En aquest sentit, es podria 

pactar un manual de bones 
pràctiques i acordar entre 
tots els clubs que la Federació 
aprove que no es poden fitxar 
jugadors/es de futbol-7, sobre 
tot benjamins i prebenjamins. 
I que tothom ho ha de com-
plir, si no tindrà una sanció o 
no podrà competir. Si s’arriba 
a una entesa i la Federació ho 
fa oficial, penso que el pro-
blema no ho seria tant. O no 
ho seria. Clar, però tots hem 
d’estar d’acord i ningú es po-
dria saltar la normativa. Seria 
fer oficial un pacte amistós”.
Sobre si tenir més jugadors 
de futbol base és positiu per 
al club perquè així hi ha més 
ingressos i es disposen per a 
poder pagar altres qüestions, 
Hernan aclaria que “a la Rapi-
tenca, tots els diners que s’in-
gressen de quotes de futbol 
base, són per al futbol base. 

No hi ha més jugadors per a 
tenir més ingressos. Ni tam-
poc tenim el futbol base com 
una empresa esportiva per 
acabar disposant de drets de 
formació. Això no vol dir que 
pugue passar, com és el cas 
recent de Pau que del Cas-
telló ha anat al Madrid i havia 
estat al cadet de la Rapiten-
ca anys enrera. Jo el que puc 
dir, en clau rapitenca, és que 
la junta directiva actual se-
gueix la política establerta al 
club de poder disposar d’un 
futbol base competitiu. Te-
nint categories a Preferent, 
com és el cas, amb jugadors 
de la Ràpita no n’hi ha prou 
per poder competir. I s’han de 
buscar d’altres clubs. Si això 
determinem que només sigui 
a partir de categoria infantil, 
amb un consens entre clubs, 
nosaltres ho acceptaríem. 

Hernan, president de la UE Rapitenca.

Des del CD Tortosa, Nacho 
Pérez, coordinador del fut-
bol base i director esportiu del 
club, sobre el comunicat, deia 
que “respecto les opinions i en-
tenc la situació que manifesten 
aquests clubs que estan vivint. 
Però he de dir que el comunicat 
ens va molestar perquè cap club 
d’aquests que han signat el co-
municat pot dir que li hem fitxat 
cap jugador ni de futbol-7 ni de 
futbol-11. El 90 % dels xiquets 
que tenim al futbol base són de 
Tortosa. També cal dir que ha 
pogut haver-hi d’altres casos de 
pares de xiquets d’altres clubs 
que s’han posat en contacte 
amb nosaltres per saber quina 
seria la nostra posició per a po-
der incorporar al seu fill al Tor-
tosa. Però en cap cas ha estat el 
club qui s’ha dirigit a buscar els 
jugadors”. Nacho afegia que “cal 
considerar les categories que 
estem parlant. Baix el meu punt 
de vista, els nens/nes petits han 

de jugar al seu poble, com a mí-
nim fins la categoria infantil. És 
una opinió. Per a mi és una bar-
baritat que es plantege als pares 
que crios tan petits facin molts 
quilòmetres per desplaçar-se 
per entrenar i jugar. Per tant, si 
no estem d’acord amb això, no 
ens podem plantejar anar a fit-
xar-los. És el que puc dir i per 
aquest motiu va molestar el co-
municat, en el nostre cas”.

RESPOSTES
La setmana passada, Més Ebre publicava un comunicat que signaven clubs del 

territori mostrant la seua disconformitat amb la política esportiva que,  segons ells, 
altres 5 clubs portaven amb incorporacions de jugadors de futbol-7.
Més Ebre ha preguntat aquesta setmana als 5 clubs en qüestió, que 

n’opinen del comunicat. 

“Cap equip dels que 
signa el comunicat pot 
dir que el Tortosa li ha 

fitxat cap jugador, ni de 
futbol-7 ni tampoc de 

futbol-11”

Però, mentrestant, seguim la 
política per poder fer els mi-
llors equips possibles. A la ve-
gada, dir que cap xiquet de la 
Ràpita es queda sense jugar i 
si no poden estar a l’A o al B, 
estan al C o D”. D’altra ban-
da, Hernan afegia que “hem 
de considerar que, per exem-
ple aquesta temporada, és 
quan més jugadors que han 
estat als nostres planters ju-
garan al Camp de Tarragona, 
en equips de futbol base de 
categoria superior. Per a mi, 
és una satisfacció i ho valoro 
com a molt positiu. Però clar, 
si clubs de Tarragona ens fit-
xen jugadors, nosaltres tam-
bé n’hem de fitxar per a ser el 
màxim competitius possible, 
sobre tot en categories com 
Preferent”. 
Hernan, per últim, aclaria que 
cap equip, benjamí o preben-

jamí de la Rapitenca “està 
format integrament per joves 
jugadors de fora de la pobla-
ció”. 
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EBRE ESCOLA FCF: DEL PINO
“Ens ha sorprés que 
ens incloguin”

“La Federació no pot intervenir: la 
llei de l’esport no ho permet”

Jordi Garcia, president de 
l’Ebre Escola, assegura 

que el comunicat publicat 
la setmana passada on els 
incloïen a ells  parlant de 
jugadors de 7 i 8 anys..... el 
va sorprendre.      
Segons el president de l’entitat 
tortosina, “jo crec que és una 
problemàtica que no és d’ara, 
ja fa anys que va. I l’any passat 
es va agreujar i molt al crear 
una nova entitat de futbol base 
que va captar gairebé tots els 
jugadors de fora de la seva Po-
blació. Aquest malestar aquest 
Any, al tornar a fer el mateix, 
encara ha rebrotat més..... No-
saltres és cert que hem can-
viat la metodologia de treball 
i també ho és que s’han tocat 
alguns jugadors d’altres po-
blacions per completar alguna 
plantilla. Però sempre parlem 
d’Aleví en Endavant. Per exem-
ple, de l’aleví A, entre l’any 
passat i aquest, ens han cap-
tat TOT l’equip sencer. És lògic 
que nosaltres també mirem de 
cobrir alguna de les baixes que 
hem tingut per sumar-la a la 
fornada que puja. Però d’aquí a 
que ens nomenin o acusin jun-

tament amb els altres clubs.... 
d’aquí la nostra sorpresa. Som 
un club que tenim una bona 
base, fent fornades des de ben 
petits (patufets en endavant)”. 
El president de l’Ebre Escola 
Esportiva, Jordi Garcia, afegia 
que “és una situació que pas-
sa a les Terres de l’Ebre on és 
complicat tenir tants equips 
perquè potser no hi ha juga-
dors per a tots. Nosaltres, en 
global, tenim el 95% de juga-
dors/res de Tortosa i rodalies 
(poblacions en les que no hi 
ha futbol base). Per tant, no 
s’entén que se’ns acusi de te-
nir jugadors d’altres indrets i 
sobre tot en les categories de 
les que es parla en el comuni-
cat, quant, estem segurs que 
les altres entitats nomenades, 
dubto que tinguin ni la meitat 
de jugadors/es de la seva po-
blació”. 
Finalment, el president de 
l’Ebre Escola acabava dient que 
“de totes formes, cal conside-
rar que són els pares/mares els 
que sempre acaben decidint. 
D’altra banda, veig complicat 
que la Federació pugui fer al-
guna cosa en tot aquest tema”.

Entre les opinions, davant el 
conflicte pel comunicat, hi 
ha qui planteja que hauria 
d’haver un pacte amistós en-
tre clubs per no poder fitxar 
jugadors benjamins i preben-
jamins. I que això ho acor-
dessin tots els clubs i la Fe-
deració ho aprovés com una 
normativa.
Sobre tota aquesta proble-
màtica que s’ha creat, amb el 
comunicat de clubs que Més 
Ebre va publicar la setmana 
passada, Joaquim Del Pino, 
delegat de la Federació Ca-
talana a les Terres de l’Ebre, 
indicava que “no és una situ-
ació nova i no afecta només 
a benjamins i prebenjamins. 
Fa uns anys ja vaig proposar 
que el número d’equips havia 
de dependre dels habitants 
de la població d’aquell club i, 

a la vegada, establir un límit 
d’equips per categoria. Tam-
bé es van limitar els quilò-
metres de distància del poble 
d’un nen amb els del club pel 
que fitxava”. 
El delegat, Joaquin Del Pino, 
sobre el plantejament de 

Joaquin Del Pino, delegat FCF a l’Ebre.

FUTBOL FORMATIU
Futbol Formatiu és 

un dels 5 clubs que 
es nombrava en el 
comunicat publicat la 
setmana passada.   

Més Ebre ha contactat amb 
el club però l’entitat forma-
tiva ha decidit no fer decla-
racions envers el comunitat 
perquè, segons manifesten, 

clubs de formalitzar un acord 
entre ells i que ho aprovés 
l’FCF, aclaria que “la Federa-
ció no pot intervenir, la Llei 
de l´Esport no ens ho per-
met. Penso que al final és una 
decisió dels pares i ells han 
de saber decidir”.

Jordi Garcia, president de l’Ebre Escola. 

“no ens sentim al.ludits 
en cap dels punts que 
exposa aquest comuni-
cat”.  
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La passada campanya aquest club va 
començar una nova etapa al baixar a la 
1 Catalana. Només van quedar 2 juga-
dors. I ara, nova Revolució. Només se-
gueixen 5 jugadors de l’equip bàsic de 
la lliga anterior. Baixa important: Mar-
cel, que ha anat al Valls de tercera divi-
sió. No va renovar el mister Jordi Font, 
que va fer un gran treball. Arriba Ger-
man Inglés que comença un altre cicle 
després d’haver estat a la Rapitenca 
i Tortosa. Nou repte. De les altes, ju-
gadors contrastats i un per a destacar 
per la seva qualitat: Xavi Jaime que es 
va decidir per anar a Ascó quan tenia 
oferta del Perelló i la Rapitenca, equip 
aquest darrer on ha anat Pachu, ex de 
l’Ascó. Equip per quedar a meitat taula. 
La plantilla no està tancada.

FC ASCÓ
NOU REPTE

PLANTILLA
  P         PROCEDÈNCIA     JUGADOR

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

TEMP.

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

CATEGORIA

1 CAT
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
3 DIV
1 CAT
1 CAT

POSICIÓ

9
 20
7 
6 
11
1
6
1
8

TÈCNIC

JORDI FONT
LEO LÓPEZ/MIKI
SANTI CASTILLEJO
SANTI CASTILLEJO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO
MIGUEL RUBIO

ALBERT VIÑAS/RUBIO

 

La temporada 2000/01 fou l’última 
que va estar a la tercera catalana, ca-
tegoria en què ha competit en dotze 
ocasions. Tot i que per la retirada de 
l’Arnes, l’ascens merescut. Seguirà 
com a mister Ginés González. I tam-
bé segueix gran part del bloc, amb les 
baixes de Pol i David. 
El Benissanet va ser un equip compe-
titiu a Tercera durant la década dels 
90. Però al 2001 va baixar a Quarta. 
En els últims anys, el club ha agafat 
noves energies i va ser campió de la 
primera fase de la lliga, l’any passat, i 
quart al play-off. Per la propera cam-
panya, l’única meta és mantenir la ca-
tegoria. La plantilla no està tancada. El 
veterà Àlex Clúa continua sent un dels 
referents. 

CF BENISSANET
20 ANYS DESPRÉS

PLANTILLA
  P         PROCEDÈNCIA     JUGADOR

TEMP.

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

CATEGORIA

4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT
4 CAT

POSICIÓ

3
4
13
16
13
14
8
10

TÈCNIC

GINÉS GONZALEZ
XAVI PÉREZ
XAVI PÉREZ

XAVI SOLÉ/SARA
CURTO
PEPO

BARRU
GUIU

 

Gran premi per aquest equip tornar 
a militar en aquesta categoria en la 
que, en la passada, no va puntuar. 
L’home miracle d’aquest equip és  
Antón que des de 2004 ha estat deu 
temporades entrenant-lo, en 5 eta-
pes diferents. 
Entre les baixes, Juanjo Magriña i Ar-
nau Pardo que han marxat a la Rapi-
tenca B. 
Un equip que estarà a la part de baix, 
lluitant per poder assolir la perma-
nència. Però cal destacar que és 
molt lloable que continue competint 
ja que la desaparició va estar molt a 
prop fa molt poques temporades. Un 
10 per Antón, per als seus jugadors i 
per a la directiva.

UE S JAUME
LA FLAMA DEL FUTBOL ES MANTÉ

PLANTILLA
  P       PROCEDÈNCIA     JUGADOR

 

Que bé li va anar al Gandesa tornar 
a fer un filial: primer any i ascens a la 
tercera catalana. Va fer un bon bloc, 
amb un mister implicat com Joel a qui 
vaig dir-li que podria ser l’equip reve-
lació i ho va ser. Joel té el suport del 
mestre Xavi Solé. L’equip debutarà en 
una categoria de més nivell. Segueix 
tot l’equip bàsic, només una baixa 
important: la de Robert Martorell per 
lesió. Bona decisió d’incorporar juve-
nils i segur que farà bona campanya. 
És un luxe tenir a un Gandesa a 1a ca-
talana i un filial a tercera, que era on 
jugava el primer equip als anys 90. De 
les set altes, destacar Sergi Prats que 
va ser segon golejador quan militava a 
Corbera amb 10 dianes. Hi haurà mol-
ta competència; alguns jugadors faran 
la pretemporada amb el primer equip.

GANDESA B
DEBUT HISTÒRIC DEL FILIAL A 3A

PLANTILLA
  P       PROCEDÈNCIA     JUGADOR

TEMP.

19/20

06/07

CATEGORIA

4 CAT

4 CAT

POSICIÓ

1

15

TÈCNIC

JOEL MARTORELL

2
2
2
2
TORTOSA
2

2
2
OLIMPIC
CAMBRILS
RIUDOMS
ALMACELLES
2
TORTOSA
PERELLÓ
2

GERARD DOMENCH 
ARNAU CERVELLÓ 
JORGE GRANADOS 

JOSÉ A. VELEZ ‘NOÑO’
FACUNDO  GARCIA

ERIC RODA 
HUGO SÁNCHEZ 

FERRAN MESEGUER 
NICO DIAZ 

JOAN ROCA
IVAN MARTINEZ

ANICETO OKENVE
HUMBERT

QUIM CARDONA  
POL BENITO
XAVI JAIME

RIKI NOGUEIRA

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

3
4
4
7
3
4
4
2
4
2
4
2
4
2
4
3
OLIMPIC B
GINESTAR

JOSÉ LUIS GALLEGO
AITOR GINÉ

ALBERT VIDAL 
ÀLEX GRAU

ANDREU ROCAMORA
ARNAU VIDAL 
JOAN VERNET

JORDI MIRÓ
MIGUEL GONZÁLEZ

ÀLEX CLUA
ARAN FRANCH

MARC PALOMAR
MOHAMED MEZANE

ORIOL PENA
IGNASI VERNET
RICARD TREIG

JOAQUIN RIPOLL
RAFIK

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

TEMP.

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

CATEGORIA

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
4 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT

POSICIÓ

18
16
10
11
2
18
14
11
5

TÈCNIC

ANTON FLORES
JOAN SUBIRATS

ANTON FLORES/XAVI
ANTON FLORES
ANTON FLORES
XAVI LLORACH
ANTON FLORES
ANTON FLORES

HARRY/ROBERT

2
2
2
INACTIU
INACTIU
3

INACTIU
2
INACTIU
3
2
2
MASDENVERGE
INACTIU

ALEX CASANOVA
ISRAEL NANI

MARC MOSTINO
DAVID MAGRIÑA

AARON VILA
ORIOL BERTOMEU 

ABRAHAM NAVARRO
RUBEN MACIA ‘Xupo’

YASSIR SELMOUNI
JOAN MARIA ‘Joma’
AITOR  GILABERT

kOTO
SOUFIAN

JOBSON RONALDO
MANUEL CARDOSO

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

2
2
2
2
2
2
2
JUVENIL
2
2
2
2
2
2
JUVENIL
CORBERA 
2
JUVENIL
2
2
JUVENIL
BATEA
CALACEIT

MIQUEL MELICH  
DAVID DOMENECH

JOEL GIMENEZ
JORDI SEGURA

XAVIER SUAREZ
GERARD CASAS
ROGER AUBÀ 

RAMON PLANAS
ROGER AUBANELL
HÉCTOR SUAREZ

RICARD MAÑA 
 ORIOL SALVADO

PAU BOIRA
ESTEBAN

MARC HOSTAU
GUILLEM AUBANELL

GUILLER LLARCH
IVAN CANALDA

WILI FILEV
GERARD FERRÉ

RAMON LUZ
ENRIC AMADO
SERGI PRATS

POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
M
M
M
M
DEF
DAV
DAV 
DAV
DAV
DAV
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El futbol va tornar de forma triom-
fal al Pinell després d’un any sense 
competició. La lliga passada es va 
recuperar a un gran entrenador/ju-
gador Edu Maestre que es va portar 
a jugadors de la zona de Tarragona 
amb ganes i Implicats. I el projecte va 
funcionar. Segueix gran part del bloc, 
liderat per Edu, que serà el míster. 
Enrere queden temps de glòria d’una 
població on el futbol era gairebé una 
religió. El Pinell va arribar a quedar 
segon classificat en la campanya 
2010/11. Tres temporades després 
torna aquest equip clàssic de Terce-
ra catalana, amb 19 campanyes a la 
categoria. Estic segur que tornarà a 
donar guerra.

CF PINELL
RETORN A  TERCERA

PLANTILLA
  P         PROCEDÈNCIA     JUGADOR

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

TEMP.

19/20
17/18
16/17
15/16
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11

CATEGORIA

4 CAT
3 CAT
4 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
2 REG

POSICIÓ

2
16
12
1
16
13
9
7
2

TÈCNIC

EDU MAESTRE
JOEL MARTORELL 

ROBERT AVINYÓ/HILARIO
ÀNGEL GUIU

ESTEFANO FABREGAT
ROVIRA/MARRODAN
JUAN CARLOS PACHAN

CURTO/JUAN CARLOS PACHAN
ALBERTO LIZASO

 

Una temporada més aquest equip 
militarà a la Tercera Catalana. Serà la 
vuitena consecutiva i gràcies, en bona 
part, a un president, David Ferré, que 
fa set anys que, amb la junta, lidera 
un club que ha tingut dificultats en 
els últims anys per salvar la catego-
ria i també per mantenir el futbol a la 
població. Però sempre hi ha miracle 
i amb unes condicions econòmiques 
cada vegada més limitades. Segueix 
gran part de l’equip bàsic i arriba com 
mister Robert Costa que ja va estar en 
la temporada 17/18. Un equip molt 
jove, mitjana 22 anys, el que té més 
és Robert Costa 27. Hi ha il.lusió per 
no patir tant. La davantera serà potent 
amb Jordi, Arnau i Enric. 

CF CORBERA
IL.LUSIONS RENOVADES

PLANTILLA
  P         PROCEDÈNCIA     JUGADOR

TEMP.

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

CATEGORIA

3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
3 CAT
4 CAT
3 CAT

POSICIÓ

17
12
13
15
10
6
6
1
16

TÈCNIC

BARRUFET/JOSERRA
JORGE PARRAGA

ARTUR/ROBERT COSTA
JOEL MARTORELL

JORDI ROCA 
JORDI ROCA 
JORDI ROCA
JORDI ROCA

PERE RINS/KILITO

 

S’esperava més d’aquest equip la tem-
porada passada però enguany torna el 
gran Lizaso un rodamón de les ban-
quetes i que segur farà una bona cam-
panya. Aquest mister va estar tres tem-
porades al Flix 2012/14, amb un ascens 
de 4a catalana i dos cinquens llocs a 
Tercera. Han hagut baixes importants 
Eric, Xixo, Luis Garcia i Amador Voces 
(Aldeana). En principi, està previst que 
segueixen sis jugadors de l’equip Bà-
sic. La plantilla falta tancar-la. És dels 
últims equips per a completar-la. De 
moment, cap fitxatge. Troyano farà la 
pretemporada al Móra la Nova. El Flix 
és el segon equip amb mes participa-
cions a la Tercera catalana, aquesta 
serà la seva campanya número 32.

JE FLIX
DE MOMENT, CAP FITXATGE

PLANTILLA
  P         PROCEDÈNCIA     JUGADOR

TEMP.

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

CATEGORIA

2 CAT
3 CAT
4 CAT
3 CAT
3 CAT 
3 CAT
3 CAT
3 CAT
4 CAT

POSICIÓ

9
7
1
17
2
3
5
5
1

TÈCNIC

MANEL LANDA 
NARCIS LABÒRIA
NARCIS LABÒRIA
RIUS/OLEGUER

RIUS
RIUS

ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO
ALBERT LIZASO 

2
3
3
5
3
4
3
7
2
4
3
2
2
5
2

HECTOR SUÑER
MARC ANDREU

PERE JORDA
PERE MARTINEZ
ARNAU SABATE

ANGEL DIU 
ARNAU PEREZ

LLORENÇ PERAL
JOHAN PEREZ

IGNACIO AROCA
ENRIC BLANC

ÒSCAR 
ALEJANDRO PRATS

MAGI ANDREU
JORDI SONET

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

2
2
2
2
2
ARNES
S CREUS JUV
CAMBRILS JUV
2
2
2
2
ARNES
ARNES
3
FATARELLA
2
2
2

AARON MARTINEZ
ALEIX ALTADILL
DIEGO LATORRE

JORDI SERRES
MARC MARTÍNEZ

ÒSCAR GÓMEZ
PERE MOYA

ALEJANDRO SANCHO
DANIEL WILEN
DAVID BLASCO
EDU MESTRE
JOEL GRACIA

ÀLEX ESCARIUELA
CARLOS MONTAGUT

RUBEN CASTELLÀ 
CRISTIAN CRISTIN

ADNANE EL HDICHA
JUAN ALBERTO

SALVADOR PRIETO

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

2
3
3
5
2
2
XERTA
3
2
LA FATARELLA
2
2
3
2
CAMBRILS/FATA
2
3
2
OLIMPIC

CRISTIAN TOMÀS
ENRIC GIRONÉS

JUAN A.  ALVAREZ
MARC SABATÉ
YERAY CLUA

PAU ANDREU
XAVI HURTADO
ÀLEX BARRENA 
JAUUAD OZAZZA
ROBERT COSTA
ALEIX SANCHO

POL CLUA
CRISTIAN PAREDES 

ELYAS EL IDRISSI
JONNY GARZON
ÀLEX VIDELLA

ENRIC DOMINGUEZ 
JORDI LÓPEZ

ARNAU CUGAT

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

 TÈCNICS TERCERA
         EQUIP                            TEMPORADA 20/21                              TEMPORADA 19/20

IVAN ROMEU
TONI SANCHEZ 
JOSE LOPEZ
GINÉS GONZALEZ
ROBERT COSTA
PEPE BALART
ALBERT LIZASO
JOEL MARTORELL
JUANJO AGUSTIN
DAVID GARCIA
CHEMA
CARLOS GILABERT
JORDI ROCA
EDU MAESTRE
CARLOS RODRIGUEZ
DAVID VILANOVA
SUBI
ANTON FLORES

IVAN ROMEU
TO/TONI SANCHEZ 

JOSE LÓPEZ
GINES GONZÁLEZ

BARRUFET/JOSERRA LÓPEZ
XAVI SUBIRATS
MANEL LANDA

JOEL MARTORELL
ROBERT AVINYÓ
DAVID GARCIA

JUANJO AGUSTÍN/CHEMA 
NARCÍS/CARLOS GILABERT

JORDI ROCA
EDU MAESTRE

JOAN SUBIRATS/MARIO MAZA
ANDREU FIBLA

PARRA
ANTON FLORES

AMETLLA 
AMPOSTA B
BATEA
BENISSANET
CORBERA
EBRE ESCOLA 
FLIX
GANDESA B
GODALL
JESÚSS  I MARIA
JESUS CATALONIA
LA CAVA
OLIMPIC
PINELL
RAPITENCA  B
ROQUETENC
S BÀRBARA
SAN JAUME

PROPERA SETMANA: 
LES PLANTILLES DE QUARTA

POSTERIORMENT: 
ANÀLISI DE CADA CATEGORIA I ELS PRONÒSTICS DE 

CADA EQUIP
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• 500 g de bacallà esqueixat i 
dessalat
• 1 ceba (tallada a la juliana)
• 2 grans d’all tallats a làmines
• 6 ous batuts
• 300 g de patates palla tipus 
“xip”
• olives negres per decorar
• oli d’oliva
• julivert fresc
• sal

El primer que heu de tenir en 
compte és posar el bacallà es-
queixat a dessalar el dia abans 
i canviar-lo 3 o 4 vegades 
l’aigua. Un cop ben dessalat, 
procureu fer-lo a  bocins pe-
tits. Talleu la ceba a la juliana 
i  l’all  a làmines. Tireu un bon 
raig d’oli d’oliva en una paella i 
daureu l’all. Seguidament afe-
giu-hi la  ceba. Deixeu que  la 
ceba es faci una mica, sense 
torrar-la. Ha de quedar trans-
parent.  Remeneu-la sovint. 
Un cop cuita la ceba, tireu-hi 
el bacallà. Remeneu-ho tot 
plegat i  deixeu coure el ba-
callà un parell de minuts. 
Mentrestant, trinxeu una 
mica de  julivert fresc. Aprofi-
teu també per  batre els ous. 

Amb una mica de sal, però no 
massa ja que el bacallà és salat, 
així com les patates palla. Bateu 
bé els  ous  amb una forquilla. 
Afegiu als  ous, el  julivert  trin-
xat i ho remeneu una mica. En 
aquest punt, ja podeu  abocar 
les patates palla  dins la paella. 
Remeneu. Seguidament, ja hi 
podeu  abocar el ous. Reme-
neu-ho a poc a poc. La part 
inferior es farà abans, per tant, 
heu de  procurar barrejar des 
de baix cap a dalt. A poc a poc 
anirà agafant textura. Procureu 
no acabar de coure del tot l’ou, 
que li falti un punt. Així quedarà 

BACALLÀ
“À BRÁZ”

INGREDIENTS (4 persones)

melós en boca. Serviu-lo ben 
calent. I finalment,  decoreu 
el plat  amb una mica de ju-
livert, les olives negres i unes 
patates palla punxades.  Bon 
profit!

VARIANTS:
Es pot escaldar el bacallà 
prèviament. A banda de pa-
tata palla tipus “xip” també es 
pot fer amb patata crua talla-
da ben fina i fregida.  Podeu 
substituir les olives negres 
per verdes i també hi ha qui 
deixa reposar el plat per es-
tovar les patates

(A LA PORTUGUESA)

PREPARACIÓ:
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112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Disparitat d’opi-
nions amb la família, 
però si et mantens 
prudent, no anirà a 
més. La intuïció pot 
ajudar-te a triar el 
rumb que més et 
convé. No segueixis 
altres camins.

aquari
21/01 al 19/02

Et sents més con-
nectat amb les teves 
necessitats corporals 
i pots iniciar una dieta 
especial. El sector 
amorós pot donar-te 
alguna alegria. Algú 
et busca per saber 
de tu. 

sagitari
23/11 al 21/12

Vius una etapa de 
canvis i has passat 
un temps neguitós, 
però entres en 
una fase de certa 
satisfacció personal. 
Nous coneguts i fins 
i tot alguna atracció 
irrefrenable.

escorpí
24/10 al 22/11

Poses energia en 
recuperar la salut o 
sentir-te millor. Pots 
viure un amor d’estiu 
força romàntic i 
fogós. Sorgeix una 
oportunitat laboral 
que t’oferirà més 
independència.

balança
24/09 al 23/10

Canviar d’aires pot 
fer-te sentir millor, 
si véns d’una etapa 
complicada. Amb la 
parella poden sorgir 
evidents diferències 
d’opinió. L’economia 
tendeix a regularit-
zar-se.

àries
21/03 al 20/04

Si hi havia un con-
flicte familiar entre 
germans, es pot 
donar l’oportunitat 
de parlar tranqui-
l·lament. El sector 
professional ofereix 
alguns reptes, però 
demana temps.

cranc
22/06 al 23/07

Tot i la inestabilitat 
del sector laboral, 
segueixes el teu 
instint i lluites pel 
que vols fer. Amb 
Mercuri al teu 
signe, vols moure 
fitxa, no et quedes 
parat, ni callat.

verge
24/08 al 23/09

No descuidis els 
temes materials, 
sobretot el que té a 
veure amb préstecs 
o impostos. Si tens 
fills, són moments 
de canvis i caldrà ser 
pacient. Coqueteig 
a l’àrea laboral.

taure
21/04 al 21/05

Sigues prudent a 
l’hora de donar infor-
mació delicada i per-
sonal, no tothom té 
les millors intencions, 
selecciona. L’amor es 
pot presentar, però 
no goses passar a 
l’acció.

peixos
20/02 al 20/03

Connectes amb els 
talents oblidats i 
et diverteixes fent 
allò que t’agrada. 
Despeses extres, 
produïdes per fills. 
Voldràs ajudar a una 
persona d’edat que 
ho necessita.

lleó
24/07 al 23/08

En l’amor pots 
sentir-te dividit entre 
dues persones, una 
d’elles en la distàn-
cia. Si tens projectes 
professionals, potser 
serà millor portar-ho 
en silenci i ser 
prudent.

bessons
02/05 al 21/06

L’economia et pot 
treure el son, doncs 
dones voltes sobre 
com enfocar el teu 
futur material. Idea-
litzes una persona 
del sector laboral i 
t’agradaria tenir-hi 
alguna cosa.
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TÈCNICS
 TITULATS

EN JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifica-
cions, control de plagues 

(palmeres i altres), optimit-
zació del reg, rocalles, etc...

PRESSUPOSTOS
DE NOVA CREACIÓ 

DEL SEU JARDÍ
I/O MANTENIMENT 

SENSE 

COMPROMÍS
Som PROFESSIONALS 
amb TITULACIÓ acadè-
mica, ASSEGURANÇA 
de responsabilitat civil, 

carnet i CERTIFICAT 
d’aplicador de produc-

tes fitosanitaris, pla 
d’higiene i SEGURETAT 

al treball en vigor.

TEL. 615 24 66 99 
www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

SE ALQUILA 
LOCAL EN 

MASDENVERGE

70 m. especial para 
autónomos o 

particulares para 
guardar muebles,

herramientas 
de trabajo, etc...

100€ al mes
Para más información:

646 106 981

OFERTA 
MASAJISTA CATALANA

3 masajes completos 
50€ bebida y dutxa

643766439

COMPRO
tractors, cotxes, 4x4, 

furgonetes...
i tot tipus de 
maquinària ·

 No importa l'any ni 
l'estat

Màxima serietat. Pere

tlf: 686 979 513

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

977 279 290

comercial@mesebre.cat

No t’ho 
pensis més!

VOLS ANUNCIAR-TE?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de 

publicitat
No t’ho pensis més!

977 279 290
comercial@mesebre.cat
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DOMÈNEC NOGUERA I CORTÉS
LA PLATAFORMA ACCELERADOR LINEAL
RECLAMA QUE L’APARELL DE RADIOTERÀPIA 
ES POSI EN MARXA EN SIS MESOS

amb la pèrdua de temps que 
implica desplaçar-se, i el perill 
que suposa anar per carretera.
El dia 25 de juny es va constituir 
la plataforma al centre Cívic de 
Ferreries, amb una assistència 
de 91 persones. Amb l’objectiu 
de fer força a les administraci-
ons perquè s’instal·li d’una ma-
nera immediata, sense dilaci-
ons, ni pretextos el nou aparell 
a l’Hospital de la Santa Creu de 
Jesús.
És un benefici d’interès col·lec-
tiu, és una iniciativa transparent 
i legítima d’interès ciutadà que 
està liderada per un moviment 
apartidista.
Ens agradaria que estigui funci-
onant abans de finalitzar el pre-
sent any 2020.

Quin ha estat el paper de la 
Lliga contra el càncer durant 
aquest temps?
Molts malalts són de la lliga i 
han donat suport a títol perso-
nal a la plataforma, com no po-
dria ser d’una altra manera.

El maig del 2017 el Govern 
de la Generalitat va 

anunciar que la Fundació 
Amancio Ortega (FAO) feia 
donació d’un aparell de 
radioteràpia per a les Terres 
de l’Ebre. Fins ara aquest 
aparell ha estat fora de servei. 
Per què? El dubte estava en 
les dos ubicacions: una, al 
centre hospitalari de Jesús, 
en substitució de l’anterior 
aparell, i l’altra, a l’edifici 
oncològic de l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa. 
Recentment s’ha constituït 
a Tortosa la Plataforma 
Nou Accelerador Lineal 
per tal de pressionar les 
administracions i posar en 
servei, al més aviat possible, 
el nou aparell.

Parlem amb Domènec Noguera 
i Cortés membre de la Platafor-
ma.

Quan va néixer la Platafor-
ma Accelerador Lineal?
Va sorgir a l’inici del mes de 
juny d’una manera esporàdica 
en una trobada de gent que 
es reuneixen tots els dilluns a 
les  20,15 h. a la plaça  Alfon-
so XII de Tortosa per demanar 
la llibertat dels presos polítics. 
Hi havia gent diversa, uns de la 
lliga del càncer, uns altres que 
havien rebut tractament de ra-
dioteràpia a Jesús, uns altres a 
Reus i uns altres com jo per in-
terès personal. Es va comentar 
que l’aparell que tenim a Jesús 
és molt limitat, es va instal·lar el 
6 de setembre de 2008 i que 
era una llàstima no disposar 
d’un de nou.
La gent es va interessar i tot-
hom es feia creus del perquè 
tenint un accelerador lineal de 
1a categoria no estigués instal-
lat i en funcionament després 
d’haver passat tres anys des de 
la seva donació a Tortosa, el 17 
de maig de 2017 i al gener del 
2018 van signar el conveni en-
tre el CatSalut i la FAO. Durant 
aquests anys els malalts onco-
lògics han hagut d’anar a Reus 

Tenim un accelerador lineal 
de Radioteràpia que es va 
instal·lar fa uns onze anys al 
centre hospitalari de Jesús 
que ha quedat obsolet, i un 
accelerador de nova gene-
ració, donat per la Funda-
ció  Amancio  Ortega (FAO) 
d’un cost de 2 milions d’eu-
ros, a l’espera durant dos 
anys?
És molt fort i molt trist que du-
rant aquests dos últims anys no 
s’hagi instal·lat el nou accele-
rador lineal de nova generació 
cedit per la fundació  Aman-
cio Ortega. Hi ha un acord d’un 
plenari municipal que dema-
nava que és poses en marxa 
immediatament a l’Hospital de 
Jesús, però el Departament 
de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, defensava el pave-
lló oncològic de planta nova 
a l’Hospital Verge de la Cinta. 
I amb aquesta disputa l’aparell 
no s’ha instal·lat i un 53% per-
sones s’han hagut de despla-
çar a Reus. Cal dir que un 18% 

d’aquests ho fa voluntàriament 
a Reus per qüestió de distància 
i proximitat.

Sembla que ja està solucio-
nat i que aviat tindrem l’ac-
celerador lineal en marxa
Sí, ja està en marxa, i esperem 
que en el termini més curt pos-

sible entri a funcionar l’accele-
rador lineal de radioteràpia que 
finalment s’instal·larà a l’Hospi-
tal de la Santa Creu de Jesús, 
i desitgem que totes les admi-
nistracions s’impliquin al màxim 
per a escurçar els terminis de la 
seva instal·lació i posta en fun-
cionament.


