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Projecte de reurbanització de 
la plaça de l’Ajuntament de 

Tortosa

Nous punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics als ports de 
l’Ampolla, l’Ametlla i les Cases

El nou pla de competicions 
contempla una temporada 

amb més descensos

El Govern i els alcaldes ebrencs aplicaran més restriccions si els contagis de covid no 
s’aturen. Els brots al territori incrementen i, a més, hi ha 800 persones aïllades que estan 

pendents per fer-se les PCR. Plana 3
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EDITORIAL

El passat 9 de juny 
l‘expresident 

de la generalitat 
va complir: 90 anys i 
una setmana després 
del seu aniversari el 
Parlament l‘ha condemnat 
per unanimitat per 
les“conductes il·legals i 
corruptes“ d‘“ocultació de 
patrimoni“ i „defraudació 
de quotes tributàries“, i 
La Cambra li reclama que 
torni els 885.651 euros que, 
segons l‘Agència Tributària, 
va „amagar“ a Andorra, 
malgrat que el delicte contra 
la Hisenda Pública ja hagi 
prescrit.

Han passat sis anys des de la 
declaració pública de Jordi 
Pujol en què confessava que 
havia tingut diners amagats a 
Andorra fruit d’una herència 
del seu pare Florenci Pujol. El 
jutge José de la Mata, el titu-
lar del jutjat central d’instruc-
ció número 5 de l’Audiència 
Nacional, ha proposat portar a 
judici a l’expresident, a la seva 
dona Marta Ferrusola i als seus 
set fills  en  considerar que van 
funcionar com una organit-
zació criminal per enriquir-se 
durant dècades. De la Mata 

considera acreditat en l’escrit 
de 509 pàgines que durant 
anys, els Pujol  Ferrusola  van 
aprofitar la seva posició privi-
legiada en l’escena política ca-
talana “per acumular un patri-
moni desmesurat, directament 
relacionat amb percepcions 
econòmiques derivades d’acti-
vitats corruptes”. Pujol va pre-
sidir la Generalitat entre 1980 
i 2003.
Lo més  important és que el 
magistrat considera que els 
fets investigats poden cons-
tituir delictes d’organització 

criminal o associació il·lícita, 
blanqueig de capitals i falsedat 
documental, i ara, l’expresident 
Jordi Pujol i Soley, la seva dona 
i els seus set fills, acompanyats 
d’altres 18 persones, s’asseuran 
a la banqueta. El jutge ha rebut-
jat la tesi que al·legava l’origen 
dels diners a Andorra a la for-
tuna del pare de l’expresident, 
ja que segons indica aquests 
diners tindrien tres orígens: 
“Pagaments il·lícits realitzats 
per persones «vinculades amb 
diferents empreses, que realit-
zaven pagaments milionaris a 

la família, dissimulats sota di-
ferents estructures societàries 
més o menys sofisticades i uti-
litzant diferents paradisos fis-
cals i fórmules contractuals».
Pagaments que es produïen 
«simplement per  congraciar» 
amb la família «o per mantenir 
la bona relació que ja tingues-
sin amb ells i així fer-se credi-
tors a futures adjudicacions i 
favors polítics i contractuals». 
Eren pagaments avançats de 
favors posteriorsi també un 
tercer bloc d’ingressos d’ori-
gen «desconegut», però «per 
descomptat» no vinculat a cap 
herència.
I ara que? Aquesta fase dóna pas 
al ministeri fiscal i a les parts 
acusadores perquè indiquin en 
un termini comú de 10 dies si: 
Sol·liciten l’obertura d’un judi-
ci oral, si sol·liciten la pràctica 
d’alguna diligència investiga-
dora més o si demanen el so-
breseïment.
Ara bé, el Codi Penal preveu que 
els presos amb més de 70 anys 
i dels que no hi hagi elements 
de judici per pensar que poden 
tornar a delinquir, puguin ac-
cedir directament a la llibertat 
condicional sense complir cap 
part de la condemna. Jordi Pu-
jol i Soley ja té 90 anys.

Els 90 anys de Jordi Pujol i Soley 

Sorteig fet a través de Random Comment Picker

Imatge de la família Pujol Ferrusola anys 80.  EFE
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AJUNTAMENT D’ALCANAR                                  ANUNCI:  04/07/2019

MTecial

COMUNICAT DE 
L’AJUNTAMENT DE 
LA SÉNIA
Des de l’Ajuntament de la 
Sénia creiem necessari esclarir 
algunes de les informaci-
ons que s’estan donant de 
forma errònia. Diversos diaris 
afirmen que els 56 joves que 
es van sotmetre dimecres  a 
les proves PCR per la Covid-19 
van estar a la discoteca Ébano 
de Peníscola. Aquests fets mai 
es van produir. Actualment, 
a la Sénia tenim 4 positius 
confirmats, de joves que 
van estar en aquesta festa 
durant el cap de setmana, i 
estem a l’espera dels resul-
tats de la resta de joves que 
es van realitzar les proves 
per ser contactes d’aquests 
positius, no per haver assistit 
a la festa. Amb això, volem 
traslladar a tota la població 
un missatge de tranquil·litat 
i també de responsabilitat, 
ja que cal extremar al màxim 
les mesures de precaució com 
portar mascareta, mantenir 
la distància social i, també, 
evitar al màxim les aglome-
racions.

BROT DE 
PENÍSCOLA
Fins dimecres, es conexieien 
20 contagiats a Peníscola en 
un brot que afecta persones 
que van acudir a la discoteca 
Ébano els passats dies 11,12 i 
13 de juliol.

CONCERT A LA 
RÀPITA
L’afectació del coronavirus a 
alguns membres i l’aïllament 
domiciliari d’altres obliga a 
suspendre el concert de la 
banda de l’Agrupació Musical 
Rapitenca programat per avui 
divendres.

MÉS 
NOTÍCIES

Xavier Pallarés, delegat del  Govern.

COVID-19
El Govern i els alcaldes ebrencs es preparen per 
aplicar més restriccions si els contagis no frenen
El Govern i els alcaldes 

ebrencs es preparen 
per aplicar mesures més 
restrictives en alguns 
municipis si el nombre de 
contagis i l’aparició de brots 
per covid-19 no es redueix al 
territori.          
Es descarta d’entrada aplicar 
limitacions generals a tota la 
vegueria. Després de la reunió 
de la Coordinació Territorial 
Covid-19 d’aquest dijous, el de-
legat del Govern a les Terres de 
l’Ebre, Xavier Pallarés, ha deta-
llat que al juliol s’han incremen-
tat sensiblement els positius per 
coronavirus a l’Ebre i s’han aïllat 
800 persones que havien estat 
en contacte directe amb con-
tagiats, fins que no se’ls faci la 

PCR. D’altra banda, Protecció 
Civil prepararà material didàctic 
per conscienciar els joves que 
no es poden relaxar les mesu-
res de seguretat en espais d’oci.
Pallarés ha definit la situació 
sobre l’evolució de la pandèmia 
a les Terres de l’Ebre de “cal-
ma tensa” després de compar-
tir amb els alcaldes de tots els 
municipis i EMD del territori les 
mesures del Procicat que s’han 
aplicat a altres territoris com les 
comarques de ponent o l’àrea 
metropolitana més afectades 
pel rebrot del virus. “Bàsica-
ment és per anticipar-nos a allò 
que pot passar a algun munici-
pi. Per ara descartem que a tota 
la regió però a algun municipi 
si la tendència segueix igual, 

s’hauran d’aplicar mesures més 
restrictives”, ha apuntat el dele-
gat.

Una setantena de personalitats independentistes i 
d’esquerres signen un manifest de suport a Puigdemont
Prop d’una setantena 

de personalitats 
independentistes i 
d’esquerres van signar 
un manifest de suport al 
projecte polític de Carles 
Puigdemont que naixerà 
demà, 25 de juliol.    
Entre els firmants destaquen 
Germà Bel, Santi Vidal, Jo-
sep Andreu, Jaume Renyer, 

Àngels Cabassés i Toni Albà. 
Diumenge, una trentena de 
persones que formen part de 
l’Associació Independentistes 
d’Esquerres es van aplegar da-
vant del monument del presi-
dent Lluís Companys a Tarra-
gona per escenificar el suport 
a l’expresident. “La transver-
salitat i unitat del poble de 
Catalunya és l’única manera 

per aconseguir un procés he-
gemònic que ens porti cap a 
la independència de país”, va 
dir Josep Andreu, alcalde de 
Montblanc i exdiputat d’ERC. 
En l’acció, els participants van 
desplegar una pancarta amb 
el lema ‘Independentistes i 
d’Esquerres amb Carles Puig-
demont’. (més informació a la 
plana 11)

800 PERSONES 
AÏLLADES   
Fins ahir a les Terres de 
l’Ebre hi ha 459 positius 
acumulats, des de l’inici de la 
pandèmia. 
Hi ha actualment 8 persones 
hospitalitzades i unes 800 
persones aïllades, per estar 
en contacte directe amb 
casos positius. 
Els alcaldes han establert un 
protocol amb Salut per aler-
tar els Mossos d’Esquadra 
i les Policies Locals si hi ha 
persones que no compleixin 
les recomanacions d’aïlla-
ment i posin en risc la salut 
pública.

CADENA DE 
TRANSMISSIÓ  
La cadena de transmissió és 
clau i “cal fer bé les coses. És 
vital fer cas a les autoritats 
sanitàries”, ha recordat el 
delegat del Govern Xavier 
Pallarés. “Estem en una calma 
tensa, hem de continuar fent 
les coses de la millor manera 
possible i si ho fem bé és 
possible que no calgui aplicar 
mesures més excepcionals 
com a altres municipis i àrees 
del país”.

Les autoritats policials podran 
advertir i sancionar si s’incom-
pleix aquesta mesura, com ja 
s’està fent.

COORDINACIÓ 
TERRITORIAL
Les reunions de Coordinació 
Territorial COVID-19 que van 
tenir lloc ahir, van comptar 
amb la participació dels 
representants dels ens locals 
i comarcals de les Terres 
de l’Ebre, amb l’objectiu de 
valorar la situació actual de 
la pandèmia del coronavirus 
a l’Ebre.  
La conclusió és que el Govern 
i els alcaldes es preparen per 
aplicar mesures més restric-
tives en alguns municipis si el 
nombre de contagis i l’apari-
ció de brots no es redueix al 
territori.  

BROT DE COVID 
DE L’HOSPITAL DE 
LA SANTA CREU
Aquest dimecres, es va co-
municar que dues persones 
més havien mort arran del 
brot de coronavirus originat 
a l’Hospital de la Santa Creu 
de Jesús. Per tant, han estat 
quatre les víctimes mortals 
en una setmana. Es tractava 
de dos pacients que es tro-
baven també a la planta de 
cures pal.liatives, del centre 
sociosanitari de Tortosa, tot 
i que una havia estat traslla-
dat de la Santa Creu al Verge 
de la Cinta on va morir.

MÉS CASOS

Els casos positius 
augmenten: “per 

ara descartem que 
a tota la regió però 
a algun municipi si 

la tendència segueix 
igual, s’hauran 

d’aplicar mesures més 
restrictives”
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INCIVISME
La Policia Local de Tortosa 
sanciona més d’una trentena 
d’abocaments fora dels conte-
nidors en dos setmanes.
Les actituds incíviques han 
augmentat al voltant de les 
illes de contenidors, especial-
ment després de l’aixecament 
del confinament. En poc més 
de dos setmanes, el nombre 
d’actes aixecades se situa en 
32 sancions. Corresponen en 
alguns casos a establiments 
comercials. Altres casos cor-
responen a deixalles d’origen 
domèstic, que també han 
comportat denúncies quan 
se n’ha pogut identificar la 
procedència. 

SANT JORDI
Tortosa va vure la diada del 
llibre i de la rosa del 23 de 
juliol traient les parades al 
davant dels establiments. Al 
llarg de la jornada, l’Ajunta-
ment va dur a terme diversos 
actes per seguir mostrant el 
suport al món de la cultura. 
Llibreters i floristes van recu-
perar les bones sensacions en 
aquest  Sant Jordi d’estiu. Els 
escriptors i clients van cele-
brar les trobades i el contacte 
personal que va permetre 
l’excepcional i calorosa Diada.

TRES DETINGUTS 
PER UNA 
AGRESSIÓ
La baralla entre dos grups de 
joves a l’exterior d’un local 
d’oci nocturn de Tortosa va 
acabar amb una persona feri-
da i tres detinguts el passat 
dissabte. Segons va publicar 
el Diari de Tarragona, els dos 
grups, que estaven asseguts 
en taules separades, haurien 
iniciat una discussió oral dins 
el local i haurien acabat a fora, 
on haurien arribat a les mans. 
Els Mossos van socórrer un 
dels joves que es trobava 
ferit, un noi de 20 anys de 
Roquetes hauria rebut un cop 
contundent a la mandíbula, 
per la qual cosa va ser tras-
lladat d’urgència a l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona.

MÉS 
NOTÍCIES

PLE MUNICIPAL
Es crea una línia de 10.000 euros per 
subvencionar l’activitat dels agents culturals
El ple extraordinari d’aquest 

dijous a l’Ajuntament 
de Tortosa ha aprovat les 
bases específiques que han 
de regular l’atorgament 
de subvencions als agents 
culturals de la ciutat, per a 
l’organització de diferents 
activitats. Van adreçades a 
entitats, particulars o grups, 
perquè puguen destinar els 
recursos a les seues actuacions 
i produccions.            
Els ajuts compten amb un total 
de 10.000 euros, una xifra que 

duplica la prevista inicialment. 
També s’ha aprovat, en aquesta 
ocasió per unanimitat, el suport 
al manifest institucional de les 
Terres de l’Ebre contra el trans-
vasament de 4,99 hectòmetres 
cúbics d’aigua del riu Ebre cap a 
Santander. 
Així mateix, el ple també ha apro-
vat inicialment la modificació 
puntual del POUM en relació a un 
equipament situat al carrer Bisbe 
Serra, amb els vots de Junts per 
Tortosa, Esquerra Republicana 
i el Partit Socialista, i els vots en 

contra de Movem, Ciutadans, i la 
CUP. La sessió ha acceptat la re-
núncia a l’acta de regidor del fins 
ara portaveu de la CUP, Xavier 

Rodríguez, que posa punt final a 
una etapa de més de 5 anys com 
a edil. El substituirà el número 3 
de la candidatura, Sergi Arnau.

URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE L’ENTORN
La reforma de la plaça de l’Ajuntament 
ampliarà la zona de vianants 
Tortosa ja té a punt el 

projecte de reurbanització 
de la plaça de l’Ajuntament i 
de tots els carrers de l’entorn.         
L’espai serà diàfan, d’un sol ni-
vell i incorporarà brolladors 
d’aigua des del terra així com 
arbrat a banda i banda de la pla-
ça i als carrers adjacents. 
L’alcaldessa, Meritxell Roigé, en 
la presentació del projecte, va 
dir que “el que volem és que 
siga un entorn on les persones 
siguen les protagonistes. Quan 
vam tancar al trànsit la plaça 
de l’ajuntament vam tindre uns 
primers moments complexos, 

però amb el temps s’ha de-
mostrat que va ser una decisió 
encertada i que ha convertit la 
zona en un lloc neuràlgic. Ara el 
que volem és fer-la més bonica 
i més amable per a les perso-
nes”. 
L’actuació se centra en 3.673 
metres quadrats de superfície. 
El cost és de 1.536.000 euros, 
per als quals també s’ha dema-
nat destinar-hi la subvenció del 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
de la Diputació corresponent a 
Tortosa. La previsió és licitar les 
obres aquest estiu, amb vista a 
iniciar-les al final d’any.

L’alcaldessa de Tortosa anuncia la suspensió de les 
festes de la Cinta per la situació de la pandèmia 
Les festes majors de 

Tortosa no es podran dur 
a terme aquest 2020 “tal com 
les hem viscut els últims 
anys”.   
Així ho ha confirmat aquest di-
lluns l’alcaldessa, Meritxell Roi-
gé, davant la situació actual de 
la pandèmia al conjunt del país: 
“veient la complexitat que te-

nen en algunes ciutats i territoris 
per la covid19, en alguns casos 
fins i tot amb confinaments, hem 
decidit suspendre el programa 
d’actes tal com el coneixíem”, 
ha anunciat Roigé. L’alcaldes-
sa ha argumentat que, des de fa 
uns anys, les festes de la Cinta es 
caracteritzen per actes populars i 
gratuïts, amb una elevada partici-

pació de gent. Per aquest motiu 
l’Ajuntament de Tortosa ha optat 
per la suspensió, amb vista a evi-
tar esdeveniments que puguen 
generar grans concentracions.
Roigé ha detallat que per recor-
dar la festivitat de la patrona de 
la ciutat plantejaran alguns actes 
simbòlics que puguen garantir 
l’aforament limitat. 
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ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS 
I ENTITATS 
PER L’ENERGIA 
PÚBLICA   
Sota el nom d’Associació de 
Municipis per l’Energia Pú-
blica (AMEP), una cinquan-
tena de poblacions catalanes 
s’uniran amb la intenció de 
pressionar per avançar cap a 
una transició energètica que, 
entre d’altres qüestions, 
impliqui canvis profunds 
en les xarxes de distribució 
d’electricitat.         
L’objectiu dels municipis de 
l’AMEP -entre els que des-
taquen les quatre capitals 
provincials catalanes, a més 
de Sant Cugat del Vallès, 
Vilanova i la Geltrú, el Prat 
de Llobregat o Amposta- és 
pressionar per aconseguir la 
municipalització d’aquestes 
xarxes de distribució i la 
seva gestió pública. Ampos-
ta n’és una de les ciutats 
sòcies-fundadores. És la 
única de les de l’Ebre i una 
de les cinc de la demarcació 
de Tarragona.

RECERCA 
ARQUEOLÒGICA  
L’Ajuntament d’Ampos-
ta aportarà 12.000 euros 
durant tres anys per fer 
excavacions en aquesta zona 
que es preveu d’un alt valor 
arqueològic per entendre 
com eren els assentaments 
de l’àrea ilercavona més 
propera a l’antiga desembo-
cadura de l’Ebre.
El primer d’aquests convenis 
específics estarà destinat 
a cofinançar durant els 
propers tres anys les inter-
vencions arqueològiques 
al jaciment ibèric de l’Antic 
(Amposta). Uns treballs 
arqueològics que s’iniciaran 
dilluns 20 de juliol i seran els 
primers realitzats a l’Antic.

JUDICI ORAL PER 
L’ACCIDENT DE 
FREGINALS
La fiscalia ha demanat al 
jutjat d’instrucció número 3 
d’Amposta que no demo-
ri més la tramitació del 
procediment per l’accident 
d’autocar de Freginals, que 
va deixar tretze morts i una 
trentena de ferits fa quatre 
anys. El ministeri fiscal ha 
recorregut una interlocutò-
ria de mitjans de juny en la 
qual la jutgessa demanava 
una ordre europea d’inves-
tigació dels informes de 
sanitat de cinc lesionats en 
l’accident. 
La fiscalia considera inne-
cessàries aquestes noves 
diligències prèvies i insta la 
jutge a dictar la interlocu-
tòria d’incoació de procedi-
ment abreujat que deixaria 
el sinistre mortal de l’AP-7 
a un pas del judici. 
Al febrer les acusacions 
també van presentar 
diversos escrits al jutjat 
per reclamar l’impuls de la 
causa. 

BROT A L’HOSPITAL 
COMARCAL
Salut va confirmar aquesta set-
mana un brot de coronavirus a 
l’Hospital Comarcal d’Amposta. 
Tres de les 43 proves PCR re-
alitzades a pacients i treballa-
dors en contacte directe amb 
el positiu detectat diumenge 
19 de juliol van resultar també 
positives. Seguint els protocols 
de salut pública i d’epidemi-
ologia, els contactes estrets, 
amb independència del resultat 
de les proves, van d’aïllar-se 
durant 14 dies. El mateix diu-
menge, quan es va conèixer el 
positiu, d’acord amb Salut es va 
decidir no fer cap nou ingrés a 
la planta ni permetre cap visita 
familiar (tret de situació de fi-
nal de vida, si es donés el cas). 
A més, dilluns al matí es va sec-
torialitzar i dividir la planta en 
dos unitats, una per a la mitja 
estada polivalent i l’altra per 
a subaguts. Amb la detecció 
del brot, la planta tercera de 
l’Hospital va passar a ser consi-
derada zona taronja i durant 14 
dies no hi haurà cap ingrés. Sí 
que es podrà donar l’alta amb 
confinament a domicili durant 

14 dies els pacients que hi ha 
ingressats, sempre que ho de-
cideixin les famílies. Les altres 
plantes de l’Hospital Comarcal 
continuen treballant amb nor-
malitat. L’alcalde Adam Tomàs, 
través de xarxes socials, va 
enviar missatges de tranquil.
litat, informant de la situació 
de l’Hospital  Comarcal. Tomàs 
deia que “els professionals de 
l’Hospital treballen de forma 
exhaustiva”. I també aclaria 
que “no podem permetre mal-
metre el bon funcionament del 
centre ni tampoc la professio-
nalitat de la gent que hi treba-
lla amb informacions alarmis-
tes que no porten a enlloc i que 
caldria evitar. És evident que 
estem en una  situació covid. 
Però si seguim les normes per 
evitar grans contagis, poc a poc 
ens en sortirem. No obstant, 
també hem d’assumir que el 
risc existeix”.
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L’Ajuntament de Deltebre 
ha anunciat aquest dimarts 
la suspensió de les activitats 
previstes per als pròxims 10 
dies i que estan organitzades 
per l’ajuntament amb l’objec-
tiu d’evitar la propagació de 
la pandèmia. En aquest sentit, 
les activitats anul·lades són 
les següents: les activitats del 
Centre Esportiu del Delta a 
l’aire lliure, la caminada noc-
turna, les activitats previstes 

per Sant Jordi, les activitats 
de l’Obrador previstes per al 
24 de juliol, a ruta amb caiac 
del dia 26 de juliol. Les activi-
tats que sí que es mantenen 
són les jornades gastronòmi-
ques del musclo, les quals es 
realitzen als restaurants i es-
tabliments participants, com 
també el mercat del dijous i 
del dissabte, tot i que només 
restarà obert per als productes 
d’alimentació.

DELTEBRE

L’Ajuntament de Deltebre, 
conjuntament amb el Centre 
Internacional de Mètodes Nu-
mèrics en Enginyeria (CIMNE), 
ha presentat el projecte HA-
MELIN, una investigació tec-
nològica amb fons europeus 
que té la finalitat de contro-
lar la plaga del mosquit i re-
duir l’impacte dels pesticides 
en l’ecosistema del Delta de 
l’Ebre. La prova pilot, que està 

previst que es desenvolupi fins 
al febrer de 2022, permetrà, 
segons ha manifestat l’alcalde 
de Deltebre, Lluís Soler, “iniciar 
una investigació que pot es-
devenir un punt d’inflexió per 
a generar nous mètodes de 
control de les plagues amb la 
finalitat de reduir a la mínima 
expressió el mosquit, així com 
també es podrà aplicar en la 
caragol poma o el cranc blau”.   

DENUNCIAT 
PENALMENT UN 
CONDUCTOR 
ACCIDENTAT   
Els Mossos van denunciar un 
home de 45 anys a Roquetes 
com a presumpte autor d’un 
delicte contra la seguretat 
viària. Els agents van rebre 
l’avís d’un turisme accidentat 
a la carretera TV-3421, que 
consistia en una sortida de 
via amb posterior bolcada. 
El conductor, que va resultar 
ferit lleu, va donar positiu 
amb 1,19 mg d’alcohol, quan 
el límit és 0.25 mg/l. Quadru-
plicava la taxa.

ROQUETES
CAMPANYA DE 
CIVISME  
L’EMD de Jesús reactiva 
una campanya de civisme 
amb el nom ‘Jesús cívic’. La 
campanya tindrà diferents 
accions i la primera, represa 
després d’aquest període de 
coronavirus, és ‘Jesús cívic: 
cada cosa al seu lloc’ adreçada 
a minimitzar els efectes dels 
abocaments incívics en illes 
de contenidors. Malgrat els 
esforços de tots els agents 
implicats i el compromís de 
l’equip de govern de fer con-
trols diaris, l’índex de deixalles 
dipositades fora dels conteni-
dors continua sense baixar.

JESÚS
TRACTAMENT 
CONTRA EL 
MOSQUIT
El Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de 
l’Ebre va iniciar dimarts el se-
gon de tres tractaments con-
tra a les larves dels mosquits 
que es generen als arrossars 
perimetrals dels nuclis urbans 
i urbanitzats del delta. Els tre-
balls es van iniciar a l’hemi-
delta esquerre, a les zones de 
l’Ampolla-Camarles, l’Aldea, 
Deltebre i Riumar, i acabaran 
a l’hemidelta dret, a les zones 
d’Amposta, Eucaliptus, Poble 
Nou, Sant Jaume, els Muntells 
i la Ràpita. 

COPATE

DELTEBRE 
RENOVA LES 
MÀQUINES DE 
NETEJA VIÀRIA  
L’equip d’Imatge de Poble de 
l’Ajuntament compta amb 
dos màquines netejadores 
noves, que substitueixen a 
les anteriors, i que permetran 
millorar l’eficiència del servei 
de neteja viària.

NOUS POLÍCIES 
LOCALS A 
ROQUETES
Aquesta dilluns ha tingut 
lloc la signatura de presa de 
possessió de Josep Herrero 
Barberà, Salvador Sarió 
Domech i Sofia Castellà de la 
Cruz com a nous funcionaris 
interins del cos de Policia 
Local de l’Ajuntament s amb 
incorporació el 20 de juliol.  

CAMPREDÓ
Demà dissabte, 25 de juliol, 
solemnitat de Sant Jaume. 
Festa Major de Campredó. 
A les 12 h es farà una missa i 
recollida d’aliments per a les 
persones més necessitades. 
A la tarda, degut a la situació 
actual, no hi haurà processó.

ALDOVER
L’ajuntament ha iniciat una 
recerca de fotografies anti-
gues del poble. Es demana als 
veïns/es que en tinguen que 
les facin arribar al consistori 
per a la secció “Despús-ahir“ 
del butlletí especial. Fins al 
31/07/2020, es poden enviar a: 
aj.aldover@altanet.org

XERTA
Des de la Regidoria de Cultura 
s’ha preparat una agenda 
d’activitats culturals per 
aquest estiu. L’aforament serà 
limitat i amb el compliment 
de les mesures sanitàries. 
L’organització es reserva 
el dret d’alterar o suprimir 
qualsevol dels actes per motiu 
de força major.

MÉS 
NOTÍCIES

SANT JAUME
Demà dissabte, Camarles ce-
lebrarà Sant Jaume amb ‘una 
festa confinada’. A les 8.30 
hores, Xaranga pels carrers 
i volteig de campanes. A les 
10.30 h, repartiment d’arròs, 
oli i musclos a la plaça del 
mercat. Per a les inscripcions 
s’ha de trucar a l’Ajuntament 
i indicar el número de per-
sones. Serà imprescindible 
la mascareta i mantenir la 
distància de seguretat. A les 
20.30 h. missa en honor al 
patró, a la rambla Catalunya. 
I a les 21.30 h es farà l’ofrena 
de Flors i Fruits. En acabar, 
traca final de festa.

CAMARLES

 

EL PERELLÓ: MEL 
MURIA OBTÉ TRES 
MEDALLES D’OR

L’empresa del Perelló Mel Mu-
ria ha obtingut tres medalles 
d’or a la segona edició dels 
London International Honey 

Award (LIHA), celebrada a Lon-
dres. El Perelló és conegut com 
el ‘poble de la mel’, un dels ali-
ments més antics i més preuats. 
Des de fa uns anys les mels de la 
família Muria, apicultors des de 
1810, s’han situat als rànquings 
més alts a nivell internacional.
(ebredigital.cat)

CONTROLAR LA PLAGA DEL MOSQUIT 
AMB DRONS 

MEDI AMBIENT
SUSPESES LES ACTIVITATS DE 
L’AJUNTAMENT DURANT 10 DIES 
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MILLORES AMB 
L’ATENCIÓ AL CAP  
La Regió Sanitària de l’Ebre 
ha posat en funcionament el 
telèfon 061 Salut Respon per 
atendre les urgències dels pa-
cients del CAP durant les nits 
i els caps de setmana, quan 
és punt d’atenció continuada. 
L’horari és de 21 a 8 h els dies 
laborables, i les 24 h els dis-
sabtes, diumenges i festius.

ESCRIPTORS DE 
LA CALA 
‘Enlazados’ és la primera 
novel·la de la calera Rosanna 
Samarra. L’escriptora ha vol-
gut iniciar-se en la literatura 
amb un dels gèneres narratius 
més llegits arreu del món. 
Un relat romàntic que narra 
la història d’una noia que, 
tot i tenir-ho tot, no és feliç i 
decideix marxar de casa per 
començar de zero i emprendre 
una nova vida. Així mateix, 
‘Pells de sorra i escates’ és la 
nova novel·la d’Àngel Martí. 
L’escriptor calero ha publicat 
la segona part de ‘Llàgrimes 
de sal’, la seva primera novel-
la, que ara reflecteix el món 
del tràfic de drogues al Delta 
als anys vuitanta. Una història 
fictícia dins un context real, 
que descriu la situació amb 
la qual es trobaven moltes 
famílies pescadores.. 

ASSEMBLEA GALP  
Dimecres, el Grup d’Acció 
local Pesquer Mar de l’Ebre va 
celebrar l’assemblea general 
ordinària a l’Ampolla. Es va 
fer balanç de les diverses 
convocatòries realitzades. 

MOVEM TE  
Movem Terres de l’Ebre 
presenta a les institucions 
ebrenques una moció de 
rebuig a l’enviament d’aigua 
de l’Ebre al nord de la Conca 
de Barberà. Es demana que es 
busqui una solució alternativa 
basada en els principis de la 
Nova Cultura de l’Aigua per a 
garantir el subministrament a 
les poblacions afectades.

MÉS 
NOTÍCIES

L’AMPOLLA
El monòlit de la Mare de Déu del Carme 
“reflecteix la devoció dels pescadors a la Verge”
El nou monòlit amb la 

figura de la Mare de Déu 
del Carme s’ha instal·lat 
al centre de la rotonda, al 
davant de la llotja de peix.           
La Verge del Carme és la patro-
na de la Confraria de pescadors 
de l’Ampolla i els pescadors li 
tenen una gran devoció. El di-
rector general de Ports, Joan 
Pere Gómez Comes, ha comen-
tat que “estem orgullosos d’ha-
ver pogut col·laborar amb els 
pescadors de l’Ampolla”. Aquest 
monòlit substitueix l’àncora que 

hi havia en aquest lloc, que s’ha 
guardat de ferro que de mo-
ment s’ha tret a l’espera d’una 
nova ubicació. El Club Nàutic va 
obsequiar la Confraria de pes-
cadors amb un bust escultòric 
de la Mare de Déu del Carme. 
La Confraria volia l’escultura al 
prop dels pescadors. Ports de la 
Generalitat s’ha encarregat de 
fer la instal·lació i l’adequació de 
l’espai per ubicar el monòlit al 
centre de la rotonda de la dàr-
sena pesquera, un punt emble-
màtic per als pescadors. 

PORTS DE L’AMPOLLA, L’AMETLLA I LES CASES
La Generalitat posa en servei tres punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics
L’empresa pública Ports de 

la Generalitat ha posat 
en servei aquest dimecres 
tres estacions de recàrrega 
semiràpida per a vehicles 
elèctrics als ports de l’Ametlla 
de Mar, l’Ampolla i les Cases 
d’Alcanar, amb l’objectiu de 
contribuir a la transformació 
del model de mobilitat als 
ports de la costa catalana i 
ajudar a disminuir els gasos 
amb efecte hivernacle i la 
contaminació acústica, en 
el marc de la lluita contra el 
canvi climàtic.         
En total s’instal·len 5 punts de 

recàrrega als ports de l’Amet-
lla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, 
Sant Carles de la Ràpita i les 
Cases d’Alcanar, per un valor 
de 90.000 euros. A l’acte de 
l’Ampolla, El director gene-
ral de Ports de la Generalitat, 
Joan Pere Gómez Comes ha 
explicat que davant l’emergèn-
cia climàtica del país “aquests 
equipaments contribuiran a la 
transformació del model de 
mobilitat i ajudaran a disminuir 
els gasos amb efecte hiverna-
cle i la contaminació acústica, 
per afavorir la mobilitat neta i 
eficient entre els usuaris”.

La Ponència Ambiental tomba l’avantprojecte del 
parc eòlic ‘La Mar’ a Tivissa i l’Ametlla
La Ponència Ambiental 

d’energies renovables 
dictamina que l’emplaçament 
del parc eòlic ‘La Mar’, 
projectat per EdP (Energías 
de Portugal) als termes de 
Tivissa i l’Ametlla de Mar, és 
“desfavorable”.  
Alguns dels arguments en con-
tra són la proximitat a l’àrea vital 

de parelles d’àguila cuabarrada i 
altres espècies protegides de fau-
na o l’elevat nombre de centrals 
que es tramiten a la mateixa zona 
i que suposen un gran “impacte 
acumulatiu”. L’entitat ecologista 
GEPEC-EdC celebra que s’hagi 
tombat l’avantprojecte de ‘La Mar’, 
que és el més petit de quatre parcs 
eòlics que conformarien “un ma-

croprojecte” de 168 MW de po-
tència. La Ponència també ha des-
cartat els últims mesos els parcs 
Tivissa I i II de Naturgy i Motarro 
II de Montalt SL. “Felicitem Terri-
tori per haver fet correctament la 
seva feina i desitgem que el Go-
vern vagi entenent que la transició 
energètica no es pot fer d’esquena 
a la ciutadania i a cop de decret”.
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L’Ajuntament de la Ràpita 
està executant unes obres 
de millora i renovació de la 
xarxa de clavegueram als 
carrers Sant Joaquim, Funda-
dors, Sant Tomàs, Sant Anto-
ni i Sant Sebastià. L’actuació 
està valorada en un import 
de 171.872,18 euros. Aquestes 
obres permetran substituir 
diferents canonades que es 
trobaven en un estat deficient, 
la qual cosa havia provocat 

fuites d’aigua en edificis com 
el col·legi Sagrada Família. 
Les noves canonades són de 
material de polietilè corrugat, 
més resistent. “És una posa-
da a punt de tot el sistema de 
sanejament d’aquesta zona. És 
una d’aquelles inversions que 
no són vistoses però que són 
molt útils., ha apuntat l’alcal-
de, Josep Caparrós. “És tracta 
d’una zona on teníem les ca-
nonades molt debilitades”.

LA RÀPITA

L’Ajuntament de la Ràpita ha 
decidit aquest dilluns sus-
pendre temporalment tots els 
actes públics organitzats pel 
consistori que no tinguin un 
registre d’assistents i que pu-
guin provocar l’aglomeració 
de persones, sigui com a pú-
blic o com a usuaris. Aquesta 
decisió, que s’ha pres d’acord 
amb les recomanacions de les 
autoritats sanitàries locals i ter-

ritorials, afecta per ara a l’orga-
nització del mercat ambulant 
dels dissabtes i a les activitats 
esportives que es fan a la platja. 
L’Ajuntament ha anticipat les 
primeres mesures restrictives. 
Paral·lelament, la Policia Local 
ha incrementat el patrullatge i 
en l’última setmana ha obert 18 
actes de sanció a persones que 
no duien la mascareta posada 
pel carrer. 

DIA DEL PATRÓ   
Tot i no fer Festes Majors, 
l’ajuntament  proposa un 
seguit d’actes, de petit for-
mat i amb les corresponents 
mesures de seguretat. Per 
demà dissabte, dia del patró, 
hi haurà una ofrena lliure a 
Sant Jaume, a l’esglèsia (d’11 
a 12 hores). A les 12 h es farà 
la missa. Entre altres actes, 
de 20 a 23 hores, concert de 
l’Orquestra Europa, al casal. 
Aforament limitat. Per diu-
menge, tradicional concurs 
de paelles, respectant les 
mesures. Un representant de 
cada  grup portarà un plat 
a l’ajuntament on es farà la 
valoració.

SANT JAUME
SUBVENCIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ  
La Diputació ha concedit a 
l’Ajuntament una subvenció 
del Pla d’Acció Municipal 
(PAM) de l’anualitat 2019. 
La subvenció ha estat de 
24.220,75 €. Les obres es van 
iniciar a finals de 2019 i es van 
finalitzar al gener de 2020.
Aquestes han consistit en la 
pavimentació i senyalització 
horitzontal de la rotonda de 
la sortida nord (1275 m2), del 
carrer Aragó (entre Saragossa 
i Menendez Pelayo) (210 m2) 
i d’un tram del carrer Perú, 
Joan XXIII i Vicent Celma (380 
m2).

LA SÉNIA
FINALITZACIÓ 
DE LES OBRES AL 
CARRER AIRE
 Les obres van començar al 
gener, però a causa de la 
pandèmia del coronavirus es 
van haver d’aturar, i part tant 
la previsió de finalització s’ha 
vist endarrerida fins aquesta 
setmana. Dilluns es va co-
mençar amb la tasca d’asfal-
tat. Posteriorment, quedaran 
pendents algunes feines com 
pintar el pas de vianants, els 
senyals de trànsit o l’enllume-
nat. D’aquesta forma, es posa 
fi a la problemàtica del trànsit 
i les barrancades. 
(La Plana Ràdio).

SANTA BÀRBARA

SANT JAUME A LA 
RÀPITA  
Demà dissabte 25 de juliol la 
Ràpita celebra la nit de Sant 
Jaume amb un dels actes més 
tradicionals de les festes: el 
festival de Rondalles. 
L’aforament és limitat i cal 
reserva prèvia:  https://bit.
ly/3jsQmDUa.

‘EBRE, ART I 
PATRIMONI’
Tretze artistes creen audiovi-
suals per a museus i centres 
d’interpretació ebrencs en el 
cicle ‘Ebre, Art i Patrimoni’
El festival reivindica el sentit 
contemporani del patrimoni 
col·lectiu a través de l’art. Se 
celebrarà entre el 7 d’agost i 
el 30 de setembre. El festival 
està organitzat pel servei 
d’atenció als Museus de les 
Terres de l’Ebre. El cicle es fa 
des de fa set anys.

SANTA BÀRBARA
La població planera acaba 
una setmana exitosa de ‘No 
Festes’. El programa oferia 
activitats que permetien 
cuidar les mesures de segu-
retat i d’higiene establertes. 
S’ha apostat pel sector de 
la restauració i les trobades 
al carrer en grups reduïts de 
veïnat. Entre els actes que 
es van dur a terme, amb 
les mesures de seguretat, 
destacar el sopar de germa-
nor del bou estofat celebrat 
a diferents bars i restaurants 
de la població. Es van repartir 
gairebé 1000 racions. Un to-
tal de 1000 euros, recaptació 
que han destinat a l’Associa-
ció Contra el Càncer de Santa 
Bàrbara. (LPR)

LA SÉNIA
L’Ajuntament va resoldre al 
ple el contracte de conces-
sió de serveis de la piscina 
municipal. Així, es revertei-
xen a la institució els edificis, 
dependències i equipaments 
que eren objecte de cessió al 
contracte. 

MÉS 
NOTÍCIES

PROGRAMACIÓ
El festival d’arts sonores, vi-
suals i digital-performatives, 
Eufònic 2020, se celebrarà 
entre el 27 i el 30 d’agost 
amb una programació que 
combina accions telemàti-
ques i presencials amb la 
participació de prop de 40 
artistes. Destaquen Cabo-
sanroque i les actuacions del 
poeta Enric Cassasses amb 
Don Simon i Telefunken. 
Mentrestant, Elsa Paricio 
i Nuno Vicente han passat  
per la residència artística de 
Lo Pati per donar forma als 
projectes que presentaran al 
festival.

EUFÒNIC

 

REOBRE UN NOU 
TRAM DE LA BARRA 
DEL TRABUCADOR 

El Parc Natural conjuntament 
amb l’Ajuntament de la Ràpita 
i el Ministeri per a la Transició 
Ecològica van acordar obrir al 

públic un nou tram de la barra 
del Trabucador que arriba fins 
a la zona d’obres de restauració 
de l’istme. L’espai, que té un qui-
lòmetre de longitud, es reobrí el 
cap de setmana. Es va permetre 
l’accés en vehicles a motor fins a 
aquest punt i a partir d’aquí no-
més es podia continuar a peu.

NOVES MESURES PER FRENAR
ELS CONTAGIS

LA RÀPITA
RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM
DE CARRERS DEL CENTRE 
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ADMESA A TRÀMIT 
LA SOL·LICITUD 
DE CREACIÓ DE 
LA COMISSIÓ 
D’INVESTIGACIÓ  
La Mesa del Senat ha 
admès a tràmit la sol·licitud 
de creació d’una comissió 
d’investigació del magatzem 
subterrani de gas Castor. 
L’han demanat 25 sena-
dors de diferents grups. El 
senador Carles Mulet, del 
Grup de l’Esquerra Confe-
deral, ha indicat que espera 
que «aquesta vegada, sense 
dissolucions de les cambres 
pel mig, la majoria progres-
sista del Senat propiciï que en 
els pròxims mesos es puguin 
investigar i esclarir els fets 
que, a més de demostrar la 
perillositat del Castor, han 
constatat una nefasta gestió 
administrativa d’aquest tipus 
de contractes». La iniciativa, 
promoguda per l’Esquerra 
Confederal, va ser signada 
també per ERC-EH Bildu i 
Junts per Catalunya. 

OBREN JUDICI 
ORAL CONTRA ELS 
DOS DIRECTIUS 
DEL PROJECTE  
El jutge de Vinaròs que ha 
instruït la investigació dels 
terratrèmols provocats per 
la injecció de gas del projecte 
Castor ha ordenat finalment 
l’obertura de judici oral 
contra el president d’Escal 
UGS, Recaredo del Potro, el 
conseller delegat, José Luis 
Martínez Dalmau i la mateixa 
societat mercantil com a 
acusats d’un delicte contra el 
medi ambient. La interlocu-
tòria reclama als acusats el 
pagament d’una fiança de 
23.126,43 euros per cobrir les 
possibles responsabilitats 
civils “determinades fins 
aquest moment”. A la ban-
queta dels acusats del judici, 
que se celebrarà a l’Audiència 
Provincial de Castelló, seuran 
també les asseguradors Char-
tis Europe, Lloyds i Zurich 
com a responsables civils.

CAS 
CASTOR

AMB MÀXIMA SEGURETAT
Montsià, Baix Ebre i Terra Alta es preparen per 
afrontar les campanyes del raïm i els cítrics
El president del Consell 

Comarcal del Montsià, 
Joan Roig, va convocar als 
presidents dels consells 
comarcals de les Terres de 
l’Ebre, i als directors dels 
serveis territorials per adreçar 
la situació relativa a la recollida 
de fruita en el context actual.           
El Montsià, el Baix Ebre i la Terra 
Alta estan preparant els proto-
cols sanitaris per evitar contagis 
de covid en les campanyes agrí-
coles dels cítrics o la verema, que 
arrencarà en poques setmanes. 

L’experiència de la Ribera d’Ebre 
o de Ponent durant la campanya 
de fruita dolça, que va començar 
en plena pandèmia, és el punt de 
partida per “anticipar i preveu-
re” situacions de risc. La Ribe-
ra d’Ebre ha gestionat en plena 
pandèmia la primerenca campa-
nya de la fruita dolça o la recàr-
rega de la central nuclear d’Ascó 
en què s’ha desplaçat a la comar-
ca més de dos milers de treba-
lladors temporals. “L’objectiu és 
anticipar-nos als esdeveniments, 
preveure futurs escenaris i apli-

car l’experiència importantíssima 
recollida per la Ribera d’Ebre”, ha 
apuntat el president del Montsià, 
Joan Roig. Es treballarà també 

amb el sector privat per establir 
protocols en l’àmbit del treball 
però també en l’allotjament o 
trasllat dels jornalers. 

‘EL TEU SECRET MEDITERRANI’
Campanya per a posicionar les Cases 
d’Alcanar com a destinació gastronòmica
Amb l’objectiu de 

reforçar la relació de la 
gastronomia de les Cases 
d’Alcanar amb la tradició, 
la qualitat i el saber fer 
culinari, l’Ajuntament 
d’Alcanar ha engegat una 
campanya de comunicació 
a les xarxes socials per a 
explicar l’essència marinera 
més íntima de les Cases 
d’Alcanar a través dels seus 
protagonistes: els pescadors i 
els restauradors.         
Jordi Monfort, regidor de Tu-
risme, explica que “s’han creat 
continguts audiovisuals per a 

posar en valor l’essència de vila 
marinera de Les Cases i per do-
nar visibilitat a la vida dels pes-
cadors, així com a l’estret vincle 
entre la seua tasca i la dels res-
tauradors”. Les Cases d’Alcanar 
s’ha posicionat al llarg dels anys 
com una destinació gastronò-
mica de primer ordre a Catalu-
nya. Cada vegada són més els 
qui es desplacen fins a les Ca-
ses per a gaudir de la seua gas-
tronomia marinera. Joan Roig, 
alcalde d’Alcanar explica que 
aquesta gastronomia “ha sabut 
transmetre, de generació en ge-
neració, les raïls marineres més 

tradicionals i que avui es presen-
ta a taula a través d’una cuina 
de proximitat i d’elevada qua-
litat als nombrosos restaurants 

casencs”. La campanya ‘El teu 
secret mediterrani’ està pensada 
per a tenir projecció més enllà 
de la temporada d’estiu.

El projecte Poesia Surf i Kaiak i el poeta Eduardo 
Margaretto s’uneixen per oferir tallers de poesia
El projecte Poesia Surf i 

Kaiak i el poeta Eduardo 
Margaretto s’uneixen per 
oferir tallers de poesia que 
se celebraran durant una 
sèrie de rutes en kaiak enmig 
de la Badia dels Alfacs.   
Margaretto serà el professor 
i Josep Juan el seu ajudant. 
Eduardo Margaretto és un po-

eta del món, amb arrels italianes 
però nascut a València i habi-
tant de Barcelona i Madrid que 
s’ha convertit en un dels actors 
culturals destacats de la Ràpita 
i les Terres de l’Ebre. Traductor, 
novel·lista, poeta i editor és un 
dels fundadors de l’associació 
Mar de fora des de la qual ha 
editat diversos llibres de poesia 

implicant desenes de poetes del 
territori i ha impartit tallers d’es-
criptura sobre terra. 
Contra pronòstic enmig de l’era 
dels confinaments aquests em-
prenedors s’uneixen per oferir 
una oferta única que treballarà 
la teoria i la pràctica de diferents 
autors i corrents poètiques per 
tal de donar eines a les poetes 

participants per augmentar el 
seu ventall de recursos i eines 
creatives. Els tallers estan li-
mitats a 11 places de kaiak i 2 
de paddlesurf i segueixen les 
mesures de prevenció contra 
la covid-19. Justament la pan-
dèmia serà un dels temes de 
reflexió i creació. El programa 
comptarà amb sis sessions.



11DIARI MÉS EBRE • divendres 24 de juliol / 2020

 

baix ebre

AFRONTAR LA 
SITUACIÓ CREADA 
PER LA COVID  
Albert Salvadó, secretari 
d’Acció Política i Sectorial 
de la Federació de l’Ebre, en 
la Trobada institucional de 
càrrecs d’ERC, va destacar que 
“hem incorporat els aprenen-
tatges motivats per la crisi, 
la qual evidencia, aquelles 
febleses de caràcter estructu-
ral que tenim com a territori i 
societat. La crisi ha accelerat 
els vectors de canvi mos-
trant-nos noves oportunitats 
que hem de saber aprofitar 
per convertir-los en avan-
tatges estratègiques, amb 
l’objectiu final de convertir les 
Terres de l’Ebre en un territori 
sostenible i modern”. Salvadó, 
que va apuntar la necessitat 
de rectificar vectors de canvi 
ja tradicionals que transcen-
deixen el territori, com són el 
despoblament i el canvi climà-
tic, va destacar que “la crisi ha 
catalitzat i sumat vectors de 
canvi nous com per exemple 
la digitalització, la valorització 
de la proximitat o l’econo-
mia verda; els quals cal que 
incorporem a l’agenda política 
i institucional”. La secretà-
ria general de la Federació, 
Norma Pujol, va apuntar els 
grans eixos d’actuació en els 
que treballaran de manera 
conjunta i coordinada el repu-
blicanisme ebrenc en aquesta 
nova etapa. El  primer eix de 
treball implica aconseguir “la 
connectivitat i digitalització 
de la societat, eliminant la 
bretxa digital existent i així 
guanyar competitivitat com a 
territori. El segon eix aposta 
per prioritzar la transició 
ecològica seguint un model 
d’energia renovable, distri-
buïda i de proximitat mentre 
que el tercer eix destaca per la 
potenciació de la sostenibilitat 
entre els sectors agroalimen-
tari i turístic”. Per últim, el 
darrer gran àmbit d’actuació 
serà “el reforç de l’economia 
per a la vida i també del 
sistema públic social i de 
salut, fent-lo més preventiu i 
centrat en l’atenció primària i 
comunitària”.

MÉS 
NOTÍCIS

SUCCESSOS
Detingut per fugir d’un control i conduir  de forma 
temerària amb els 3 fills menors dins el vehicle
Els Mossos van detenir 

diumenge el conductor 
d’un vehicle que va eludir 
un control policial a l’àrea de 
servei del Baix Ebre de l’AP-7 i 
va fugir a gran velocitat amb 
els seus tres fills menors dins 
el vehicle.           
Va sortir de l’autopista i va aga-
far direcció a Tortosa per la car-
retera C-43, mentre conduïa 
de manera temerària posant en 
greu perill a la resta d’usuaris de 
la via.
El vehicle en la seva fugida va 

realitzava avançaments per es-
querra i dreta a gran velocitat, 
i no respectava les prioritats de 
pas en diverses rotondes, la qual 
cosa obligava altres conductors 
a realitzar maniobres evasives 
per no col·lidir. La persecució va 
durar uns 20 minuts, fins que el 
van poder interceptar quan sor-
tia de la C-12 a Tortosa. L’home 
no tenia carnet de conduir i te-
nia sis ordres de recerca i deten-
ció de diferents jutjats de l’Estat. 
Se l’acusa dels delictes de con-
ducció temerària, conduir sense 

haver obtingut mai el permís i 
atemptat als agents de l’autori-
tat, atès que va agredir un agent. 
A més, els Mossos el van denun-

ciar per dur dos embolcalls amb 
pols blanca, presumptament 
cocaïna. El jutge de guàrdia el va 
deixar en llibertat amb càrrecs. 

TROBADA INSTITUCIONAL DE CÀRRECS D’ERC
Futur de les Terres de l’Ebre incorporant els 
vectors de canvi generats per la Covid
La Federació de l’Ebre 

d’Esquerra Republicana 
va celebrar la IV Trobada 
institucional de càrrecs on 
es van debatre els eixos del 
pla d’actuació territorial per 
encarar la situació creada per 
la pandèmia de la Covid.         
El president de la Federació, 
Alfons Montserrat, després de 
recordar que el pla es manté 
obert a noves propostes i re-
flexions, va afirmar: “no volem 
que les Terres de l’Ebre quedin 
al marge del debat de repensar 
la societat que vindrà i per això 
des del republicanisme ebrenc 

hem fet una lectura acurada de 
tots aquells canvis que la Covid 
està produint, constatant les 
febleses que la crisi ha mostrat, 
i descobrint totes les oportu-
nitats que se’ns presenten per 
intentar poder aprofitar-les”.
A més Montserrat va afegir que 
“aquesta anàlisi i reflexió que 
hem fet serveix per poder ac-
tualitzar el model de territori 
que volem construir, recons-
truir i transformar per fer de les 
Terres de l’Ebre un territori amb 
projecció sobre la base dels 
grans pilars de la sostenibilitat 
i la modernitat”.

Els crítics amb Bonvehí asseguren que la majoria de la 
direcció del PDeCAT ja aposta per transitar cap a JxCat

Nou xoc intern al PDeCAT.   
Els crítics amb el presi-

dent, David Bonvehí, assegu-
ren que a l’última reunió de 
la direcció -13 de juliol- hi va 
haver un “gir” i que ara la ma-
joria de dirigents ja aposta per 
transitar cap al nou partit de 
JxCat. L’entorn de Míriam No-
gueras també assegura a l’ACN 
que en cap reunió de l’execu-

tiva no s’ha abordat l’opció que 
el PDeCAT concorri en solitari a 
les eleccions -via defensada per 
Bonvehí i Marc Solsona. D’altra 
banda, el sector oficialista nega 
cap canvi d’equilibris a la direc-
ció. Fonts de l’entorn de Bonvehí 
consultades per l’ACN afirmen 
que el president manté la majo-
ria a l’executiva. I que sí que s’ha 
plantejat l’opció d’anar a les ur-

nes en solitari, en cas de trenca-
ment de les negociacions amb 
JxCat. Les incongruències entre 
les versions denoten la tensió i 
la manca d’estratègia comuna 
que hi ha al si del PDeCAT. Quan 
falten dos dies per l’inici de l’as-
semblea telemàtica constituent 
del nou partit de Carles Puigde-
mont -s’allargarà del 25 de juli-
ol al 3 d’octubre-, el Partit De-

mòcrata manté negociacions 
amb JxCat. 
El sector que comanden Bon-
vehí, Solsona, Marc Castells, 
Ferran Bel i Montserrat Candini 
insisteixen que damunt la taula 
hi ha l’opció de concórrer amb 
la marca del partit en solitari a 
les eleccions. Una via que as-
severen que s’ha abordat i de-
batut. (ACN)
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El tercer capitol del ‘Caçador de Gambusins‘ fou 
gravat a la costa calera, amb Joan Rovira. 

terres de l’ebre

La consellera de Justícia, Ester 
Capella, va signar el conveni 
per a la consolidació i preser-
vació del conjunt històric del 
Poble Vell a Corbera d’Ebre, 
situat al turó de la Muntera, 
on va anunciar una inversió 
de 253.000 euros. Amb la sig-
natura es va segellar la inver-
sió i la integració del conjunt 
històric al Consorci Memorial 
dels Espais de la Batalla de 
l’Ebre (COMEBE). D’altra ban-

da, aprofitant la visita a la 
comarca de la Consellera, en-
titats socials de la Terra Alta li 
van demanar que s’aturin les 
noves centrals eòliques. Se li 
va recordar que la instal·lació 
d’alguns d’aquests nous aero-
generadors s’ubicarien en llocs 
on encara hi ha nombroses 
restes de combatents de la Ba-
talla de l’Ebre.  La voluntat de 
la comarca és ferma: ni un sol 
aerogenerador més.

CORBERA

El judici per l’incendi d’Horta 
de Sant Joan segueix sense 
data quan es compleixen 11 
anys de l’atrapament on van 
morir cinc Bombers GRAF Llei-
da i un sisè va resultar greu-
ment ferit. Fa un any, el jutjat 
d’instrucció de Gandesa va 
dictar l’obertura del judici oral 
contra els dos únics acusats, 
els presumptes responsables 
d’iniciar el foc als Ports el 20 

de juliol de 2009. El jutge de 
la instrucció rebutjava esperar 
la transcripció de les proves 
que faltaven, però a petició de 
la Fiscalia i les defenses dels 
acusats, l’Audiència de Tarra-
gona va emetre una resolu-
ció el 29 de juny on s’exigeix 
aquest requisit processal. Fixa 
el 31 d’octubre d’enguany per 
rebre les transcripcions de les 
declaracions de 23 testimonis.

AJORNAMENT 
FESTA MAJOR   
L’equip de Govern ha decidit 
suspendre la Festa Major que 
havia de celebrar-se del 12 
al 16 d’agost. El passat juny, 
amb la situació de la pandè-
mia estabilitzada, la voluntat 
era seguir mantenint les 
dates de la Festa Major, 
malgrat haver de modifi-
car-la i adaptar-la als nous 
requisits de seguretat. Així, 
es va procedir a l’elecció de 
la pregonera, Laura Sangrà 
Herrero, i de les pubilles i 
els hereus, que amb la nova 
situació es mantindran per a 
la Festa Major 2021. 

FLIX
‘NIT                      
LÍRICA’  
Des de dilluns, 20 de juliol, a 
partir de les 10 del matí estan 
a la venda les entrades de la 
Nit Lírica que tindrà lloc el dia 
1 d’agost (22h). 
Recital de lírica a càrrec de 
la darmosana Sara Blanch, 
soprano, Carles Pachón, 
baríton, acompanyats al piano 
de Josep Buforn. Les entrades 
es poden adquirir per internet 
a la pàgina web www.
turismetivissa.com i també a 
l’Oficina d’Atenció al Públic de 
l’ajuntament de Tivissa.
Només es podran adquirir 6 
entrades per compra.

TIVISSA
ART AL RAS
El Consell Comarcal ha pre-
sentat els treballs efectuats 
el darrer any en el marc del 
projecte escultòric ‘Art al Ras’ 
a la Terra Alta. Aquest fet 
marca un punt i seguit en el 
projecte, ja que amb la col·lo-
cació de quasi una cinquante-
na d’escultures a la comarca, 
disposa de força suficient per 
“poder atreure visitants inte-
ressats en conèixer aquesta 
iniciativa tan peculiar de 
casa nostra”. Un dels treballs 
presentats ha estat una guia 
turística que, editada en 4 
idiomes, recull totes les obres 
artístiques que omplen els 
camins de la Terra Alta.

TERRA ALTA

MÓRA D’EBRE  
L’Ajuntament informa que 
s’ha assolit l’aforament 
màxim permès a les piscines 
descobertes i que s’ha limitat 
l’accés. S’informarà en el 
moment en que es restableixi 
la situació de normalitat.

ASCÓ
L’Ajuntament promou un 
estudi de seroprevalença de 
la COVID-19 al municipi, amb 
la col·laboració de l’Hospital 
Universitari Sant Joan de 
Reus i l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili. “És una 
bona oportunitat per conèixer 
l’estat immunològic a la 
població i el nivell d’incidència 
real de la pandèmia a Ascó”. 
És una bona oportunitat per 
conèixer l’estat immunològic a 
la població i el nivell d’inci-
dència real de la pandèmia 
a Ascó. Hi pot participar la 
ciutadania d’Ascó i cal dema-
nar cita, de 10.00 a 13.45 h, 
trucant al 977 40 50 06.  

BENIFALLET
L’Ajuntament informa de la 
convocatòria de la Borsa de 
Treball de personal laboral 
temporal d’informador/a 
turístic/a per tal de cobrir pos-
sibles vacants, substitucions i 
qualsevol altre tipus de con-
tingència temporal. “Podeu 
recollir la documentació a les 
oficines de l’Ajuntament”.

GANDESA
Ahir dijous,  va tenir lloc 
signatura del conte “Joan 
Perucho a Gandesa”, amb 
motiu de l’any Perucho.

BATEA
Taller d’estiu per la igualtat. 
Per a nens/es de tercer, quart i 
cinquè de Primària. L’activitat 
és gratuïta, amb places limita-
des. Serà el dia 31 de juliol, a la 
sala d’actes de l’Ajuntament, 
de 10 a 12 hores. Inscripcions 
a: siad@terra-alta.cat
O al telefon 977 420 018, fins 
avui divendres.

MÉS 
NOTÍCIES

SUSPENSIÓ 
FESTES MAJORS  
L’Ajuntament agraeix a tot lo 
veïnat l’actitud de respecte 
i solidaritat demostrada en 
este període de crisi sanitària 
motivada pel coronavirus. 
Així mateix, fa una crida a no 
abaixar la guàrdia i a seguir 
respectant les indicacions del 
departament de Salut. Dona-
da la situació sanitària, des de 
l’Ajuntament anuncien que se 
suspenen les Festes Majors en 
el format tradicional. 

“Estem preparant altres 
actes festius i culturals més 
segurs. Puntualment n’anirem 
informant”.

EL PINELL

 

INVESTIGATS DOS 
VEÏNS DE BATEA 
PER PRESSUMPTE 
MALTRACTAMENT A 
UN GOS

La Guàrdia Civil ha pres de-

claració a dos veïns de Batea 
(Terra Alta) en qualitat d’inves-
tigats per un suposat delicte 
de maltractament animal. Els 
fets es remunten a principis de 
juliol quan els agents van des-
cobrir a través de les xarxes so-
cials que maltractaven un gos. 
Segons la investigació, l’animal 

va patir lesions irreversibles 
a causa d’agressions físiques 
continuades. Això, va provocar 
que se li hagués de subminis-
trar un medicament eutanàsic 
per evitar-li el patiment. Les di-
ligències han estat remeses al 
jutjat de guàrdia en funcions de 
Gandesa.

LA DATA DEL JUDICI DEL FOC, 
PENDENT 11 ANYS DESPRÉS 

HORTA
INVERSIÓ DE 253.000 EUROS: 
CONSOLIDACIÓ  DEL CONJUNT 
HISTÒRIC DEL POBLE VELL 
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VISITA DEL CONSELLER

El conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, ha 

visitat  les Terres de l’Ebre 
per conèixer els terrenys on 
s’ubicaran les dues obres 
d’ampliació que es faran 
a l’Institut de Roquetes i a 
l’Institut Escola 3 d’abril de 
Móra la Nova. 
També ha visitat les noves ins-
tal·lacions de l’Escola Lluís Viñas 
i Viñoles de Móra d’Ebre. Ho ha 
fet acompanyat de la directora 
dels Serveis Territorials d’Educa-
ció a, Montserrat Perelló. Barga-
lló, després de visitar els terrenys 
on s’edificarà l’ampliació de 
l’Institut de Roquetes, ha explicat 
que aquesta actuació perme-
trà que “els serveis de formació 
professional que ara s’ofereixen 
fora del centre es puguin oferir 
al centre i siguin uns serveis 

2020-2021 Bargalló ha destacat 
que “serà especial per les mesu-
res sanitàries però també serà 
important perquè demostrarem 
que l’educació és un servei pú-
blic i que és un servei públic es-
sencial i de servei a la comunitat, 
no només a l’alumnat”

moderns”. El titular d’Educació 
també ha assegurat que l’am-
pliació de l’Institut de Roquetes 
es podrà dur a terme de manera 
ràpida perquè, “tal com està ubi-
cat el centre, ens permet fer la 
construcció durant el curs esco-
lar de l’any vinent”. Sobre el curs 

Obres d’ampliació de l’Institut de 
Roquetes i de l’Institut Escola 3 
d’abril de Móra la Nova

CONSORCI BEMO
Injecció de 580.000 euros 
per a projectes d’empreses
La junta executiva del Consor-
ci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià va aprovar, 
el passat 17 de juliol, l’atorga-
ment de 583.261,32 euros en 
subvencions a 21 projectes 
d’inversió d’empreses de les 
dues comarques, més un pro-
jecte públic, corresponents a 
la convocatòria d’ajuts 2019. 
Es tracta d’ajuts directes a la 
inversió destinats al desenvo-
lupament de les zones rurals i 
que són finançats pel Departa-
mentd’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat, i els 
fons europeus FEADER (Fons 
Europeu Agrícola de Desenvo-
lupament Rural). D’altra banda, 
durant la junta executiva es va 
informar de la reassignació de 
fons que s’ha rebut per part del 
DARP per a les empreses que 
van fer sol·licitud en la convo-
catòria 2018, i que es van que-

dar sense subvenció per manca 
de pressupost.  Aquest aug-
ment de fons sumat a la dota-
ció existent d’aquell exercici, 
representen 830.522,47 euros 
per a altres 25 empreses del 
territori. En total, sumant les 
dues convocatòries impliquen 
una injecció d’1.413.783,79 eu-
ros de fons a les comarques del 
Baix Ebre i del Montsià en un 
moment especialment difícil 
per al teixit productiu ebrenc.A 
final d’any hi haurà una nova 
convocatòria per presentar sol-
licituds d’ajut. Les empreses in-
teressades poden posar-se en 
contacte al correu electrònic: 
leader@leader.cat 
Un dels projectes subvenci-
onats ha estat la instal·lació 
de plaques solars per energia 
elèctrica sostenible i d’auto-
consum a Mas d’en Curto (el 
Perelló).

Enguany se celebra la 
12ena edició del Campus 

Bítem “Pepe Roig” 2020.
Una edició atípica degut a la 
pandèmia, ja que solament 
“comptem amb 20 partici-
pants, un 75% menys que els 
altres estius. Hem reduït acti-
vitats i s’han estudiat totes les 
que es poden dur a terme per 
complir amb les normes de se-
guretat entre grups, higiene...”  
Sergi Segura, coordinador del 

Campus Bítem, explicava que 
“es realitzen 2 dies d’excursions 
setmanals, on ensenyem als 
nens la riquesa dels indrets que 
disposem a la població de Bíi-
tem, com les Coves de la Brui-
xa i la de la Mina de Ferro, els 
Ponts Penjants, La Colònia d’en 
Gassol (La Masada), el Riu, i més 
llocs desconeguts per als petits. 
Agrair com sempre la col.labo-
ració de l’EMD de Bitem, també 
als monitors/es que els ha to-

Campus Bítem ‘Pepe Roig’

cat treballar més que mai per 
adequar les activitats i hora-
ris amb les noves normes i 
amb els companys del Cam-
pus Nike. Tanmateix, agrair 
a la Directora Maria Piñol, 
encarregada de la seguretat 
i control del Campus, i en 
especial a les famílies que 
ens han confiat un any més 
als seus petits, on n’hi ha de 
repetidors, i 8 nous partici-
pants”. 

RECOLLIDA SELECTIVA : LA XIFRA MÉS 
ALTA DE LA HISTÒRIA   
La recollida selectiva creix un 9% interanual mentre que la 
fracció resta augmenta l’1,55%. Una altra dada positiva és que el 
nombre de comarques que supera el 50% de la recollida selectiva 
ha passat de 10 a 13. Començant per la de millors resultats, ja 
estat el Berguedà, Osona, el Priorat, el Moianès, la Segarra, el 
Pallars Sobirà, el Montsià, la Conca de Barberà, la Garrotxa, l’Alt 
Urgell, el Bages, la Terra Alta i el Gironès.

COPATE: CAMPANYA DE PROMOCIÓ 
AMB EL SEGELL DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA   
La campanya està formada per 10 vídeos diferents amb una 
durada d’un minut cadascun, on apareixen productes agroalimen-
taris, serveis turístics, allotjaments i restauració. Hi apareixen 
també figures de renom com els cantautors Joan Rovira i Montse 
Castellà, la remera Aina Cid i l’atleta Llorenç Sales.

ACM   
L’Associació Catalana de Municipis (ACM) engega una campanya 
per reclamar al govern espanyol que “alliberi” el superàvit dels 
ajuntaments. Sota l’eslògan ‘els nostres estalvis són l’eina per 
a la recuperació’, la campanya també demana al Govern dotar 
els municipis de fons extraordinaris per dedicar a la reactivació 
socioeconòmica i per compensar les despeses derivades de la 
covid-19.

BREUS
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FONOLL  /  HINOJO
FOENICULUM
VULGARE

És una de les herbes més comunes de la tardor, de fulles i tiges de color verd fort i flors groguenques que es tornen verdes.

Us: bulb, fulles, tiges, flors.
Propietats: carminatives (digestives i eliminador de gasos), diürètica, estimulant i antiespasmòdica. Flatulències, tos, asma, inflamació dels ulls en forma de 
tisana i compreses a la zona afectada.

El bulb en amanida, les ombrel·les o flors fan un granet com l’anís que en tisana eviten els gasos, i les tiges i ombrel·les posades lligades en un pom 
petit posat als cuinats (guisats, brous, bullits o olletes), fa que el cuinat sigui més digestiu en desprendre uns enzims que ho afavoreixen per mitjà d’un 
oli essencial.

Precaució amb nens i dones lactants. Tampoc és recomanable en casos de gastritis, ulceres gastrointestinals i afectacions severes del fetge i neurològiques.

Molt corrent a les nostres terres, a la tardor i el trobareu segur en zones ermes, ribassos, cunetes i al raser de marges i zones seques. És una planta que aguanta bé les gelades.

Cal saber que és una de les herbes que es fa servir per a “posar” les olives juntament amb el Timó i la Sajolida.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU, ON LA PUC TROBAR I CURIOSITATS

9

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

M
IQ

U
EL

 B
IA

RN
ÉS

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

CULTIU, ON LA PUC TROBAR I CURIOSITATS
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NOVES LLIGUES, 
PROS I CONTRES
Ja és oficial. La Federació 
ja ha dit com seran les 
competicions la propera 
temporada. A la 1a i 2a 
catalana hi hauran grups de 
10 i després fases de play 
off d’ascens i descens. A la 
Tercera catalana la lliga serà 
normal de 18 equips. La part 
positiva a la segona catalana 
és que primer hi haurà una 
lliga ebrenca de deu equips, 
derbis cada setmana, menys 
desplaçaments, i més taqui-
llatges. No em convenç la 
segona fase per als descen-
sos amb la barreja d’equips 
de Tarragona, més despeses 
de desplaçaments, menys 
derbis i podrien baixar 
equips ebrencs en cada grup 
de la segona fase. 
Jo em pregunto: per què 
no s’ha fet una lliga de 20 
equips i que es jugui alguna 
jornada entre setmana?. Fins 
a finals de la dècada dels 70, 
les lligues eren de 20 equips 
en futbol regional. La Fede-
ració no s’ha atrevit a fer la 
gran reestructuració, amb 
dos grups de 2a catalana 
de 16 equips, un ebrenc i un 
altre de Tarragona. I tampoc 
fusionarà la tercera i la quar-
ta catalana. S’ha de crear 
una lliga de filials que faria 
obligatori tenir-ne a tots els 
equips de 2a catalana. A mi 
no m’agrada aquest nou pla 
de competicions. I a molts 
equips, tampoc. 
Però mana la Federació.

CELMA

PREOCUPACIÓ
Estem en uns moments en 
què parlar de competicions 
no és prioritari. La crisi 
sanitària s’ha agreujat en 
les darreres setmanes i el 
menys important és saber si 
els equips podran començar 
a entrenar durant el proper 
mes d’agost. Les preocupaci-
ons, a hores d’ara, són unes 
altres. Per desgràcia. I ningú, 
a hores d’ara, pot assegurar 
que les lligues amateurs co-
mençaran a principis d’octu-
bre. I tampoc es pot concretar 
si serà amb normalitat o a 
porta tancada o amb zones 
habilitades per a dispersar els 
aficionats per tota la instal.
lació esportiva, mantenint 
distàncies de seguretat.
Tot està a l’aire. En qualsevol 
cas, i deixant clar que és el 
menys important en aquests 
moments, la meua  opinió 
sobre el nou sistema de 
competició, principalment a la 
Segona catalana, és que serà 
interessant. Molt atractiu. 
I jo parlo com aficionat. 
Únicament veig que per a la 
segona fase, amb una lligueta 
d’ascens de 8 equips, que 
només pugi el primer és poc 
premi. I, en canvi, dels grups 
de sis equips que lluitaran per 
evitar el descens, en baixaran 
3 (amb alguna possibilitat 
més, si hi ha compensacions). 
Serà molt dur. Però si fa uns 
mesos van haver ascensos i 
no descensos, les conseqüèn-
cies han de ser que ara en 
pujaran menys i en baixaran 
molts més. És així. 

MICHEL FCF
ENTREVISTA A 
JOAQUIN DEL 
PINO
El delegat de la Federació 
Catalana a l’Ebre, Joaquin Del 
Pino, va informar del nou pla 
de competicions en una en-
trevista que podeu trobar al 
Canal EbreXperience, al pro-
grama ‘De Cara a Barraca’. A 
més del pla de competicions, 
Del Pino va respondre a 
diverses qüestions d’interés 
i actualitat. Així mateix, el 
delegat va comentar que, 
des d’ara, hi ha més presèn-
cia ebrenca a la directiva de 
l’FCF, amb la incorporació del 
tivenysà Miquel Pinyol.

NOVETATS AL FLIX 
El club de la Ribera ha anun-
ciat les primeres incorporaci-
ons. Es tracta de Marlington 
Olvera i Said Bouakka. Tots 
dos procedeixen del Falset. 

ES CONEIXEN 
ELS GRUPS 
DE PRIMERA 
I SEGONA 
CATALANA 
Dimecres es va informar 
oficialment del subgrup en el 
que jugaran, a la Primera ca-
talana, els equips ebrencs. El 
formaran: Ascó, Catllar, Gan-
desa, Gavà, Rapitenca, S. Il-
defons, Santboià, Viladecans, 
Vilanova i Vista Alegre. La 
lligueta tindrà 18 jornades. 
Els quatre primers jugaran 
el play-off d’ascens. Els sis 
equips restants s’encreuaran 
amb els sis darrers d’un altre 
subgrup i faran una lligueta 
de 10 jornades. Lluitaran 
per evitar el descens.   A la 
segona catalana, al grup 6 A, 
l’ebrenc, hi jugaran: Aldeana, 
Ampolla, Amposta, Camar-
les, la Sénia, Móra la Nova, 
Perelló, Rem Bítem, Tortosa 
i Ulldecona. Al grup 6 B: Al-
tafulla, Bonavista, Cambrils 
Unió, Canonja, Montblanc, 
Floresta, Pobla Mafumet, 
Reddis, Riudoms i Roda Berà. 
Els 4 primers de cada grup 
faran una lligueta posterior 
en què només pujarà el 
primer. 
Els 12 equips restants, en 
dos grups de 6, es jugaran 
el descens. Baixaran 3 de 
cada grup, més si hi ha cap 
compensació.

BREUS

CANAL EBREXPERIENCE
‘De Cara a Barraca’

Busca el darrer programa, amb l’entrevista al delegat de l’FCF,
Joaquin Del Pino i podràs tenir informació sobre el nou pla de 

competicions.

El nou pla de 
competicions

Dijous passat es va 
presentar en junta 

directiva de la Federació, 
el nou pla de competicions 
que s’haurà d’aprovar en 
assemblea.
La composició de grups de les 
diferents categories ja les haví-
em publicat a Més Ebre, en les 
darreres setmanes. Faltava saber 
els ascensos i descensos.
A la Primera catalana hi haurà 2 
grups de 20 equips. A la vegada, 
cada grup estarà dividit en dos 
subgrups de 10: grup 1 (A i B) i 
grup 2 (A i B). S’enfrontaran en 
una lligueta i els quatre primers 
del subgrup A i els 4 primers del 
subgrup B (del grup 1) jugaran 
després una altra lligueta, d’as-
cens, de 8 equips i, d’aquesta, 
el campió pujarà. Així mateix, 
amb el mateix sistema, els qua-
tre primers del subgrup A i els 4 
primers del subgrup B (del grup 
2) faran lligueta de la que puja-
rà el campió. Per tant, hi haurà 
dos ascensos de 1a catalana a 
Tercera divisió. Els 12 equips res-
tants del grup 1 (els 6 de l’A i els 
6 del B), amb creuaments siste-
ma cremallera, pars d’un grup 
contra impars de l’altre, segons 
classificació, faran dos grups de 
6 dels que baixaran 3 equips de 
cada grup. I els 12 restants del 
grup 2 (els 6 del subgrup A i els 6 
del B) seguiran el mateix procés. 
Per tant, es preveuen 12 descen-
sos a primera, més si hi ha cap 
compensació de Tercera divisió. 
A la segona catalana, pel que fa 
a la província, tal com se sabia, 
hi haurà dos grups de 10, un 
íntegrament format per equips 
ebrencs. Es faran dues lliguetes 
(18 jornades) i els quatre primers 
de cada grup en jugaran una al-
tra de la que el campió pujarà. 
Només pujarà el campió i no hi 

haurà promoció d’ascens. Els 
sis equips restants de cada grup 
es creuaran segons classificació 
amb creuaments per sistema 
cremallera, pars d’un grup con-
tra impars de l’altre, i faran dos 
grups de sis que comportaran 
dues lliguetes. D’aquestes, bai-
xaran 3 equips de cada lligueta 
a Tercera catalana. 
La intenció és deixar el grup 
amb 18 equips. Caldrà afegir 
més descensos si hi ha com-
pensacions amb descensos tar-
ragonins de Primera. 
Cal dir que en les lliguetes, d’as-
cens o descens, es comença 
amb zero punts. No sumen els 
acumulats de la primera fase. 
A la Tercera catalana, hi haurà 
a l’Ebre un grup de 18 i la lli-
ga serà l’habitual (34 jornades). 
Però només pujarà el campió 
(el segon no tindrà opció). Es 
preveuen dos descensos i un 
possible tercer, segons si hi ha 
descensos ebrencs de la Segona 
catalana. 
Finalment, de Quarta dir que 
pujarà el primer i també pot te-
nir opcions el segon, depenent 
de com quede la Tercera, de 
si hi ha compensacions i de si 
quadra el grup a 18.
Reestructuració
La reestructuració de la Segona 
catalana tarragonina, desdo-
blant-la en dos grups de 16, un 
íntegrament ebrenc, està plan-
tejada però finalment no es durà 
a terme per la campanya 21/22. 
A l’estiu del 21 s’haurà d’apro-
var en assemblea i, si s’aprova, 
s’implantaria per a la 22/23 quan 
es voldria deixar els grups de 16 
equips. Per tant, els ascensos 
nombrosos de Tercera a Sego-
na, per la reestructuració, no se-
ran per la lliga vinent, quedarien 
com a molt aviat per la següent.  

Entrevista de Michel a Joaquin Del Pino, a la delegació de la FCF. 
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PLA DE COMPETICIONS
“La temporada vinent 
serà un desgavell”
El nou pla de competicions.    

Del pla, del que n’hem parlat 
en la plana 17, un dels directius 
més veterans del territori, Josep 
Bertomeu, director esportiu del 
Camarles, explicava que “al seu 
moment es va voler deixar con-
tents a tots els equips aprovant 
ascensos i no descensos. I la 
temporada propera ho pagarem 
tots. Serà un desgavell i a totes 
les categories. I el fet de no po-
der fer, per a la 21/22, el grup 
de 2a catalana de 16 equips 
ebrencs (i  un altre de 16 a Tar-
ragona) ho complica tot molt 

més. Sent una temporada atípi-
ca en què, a més, es vol passar 
ràpid el grup de Segona de 20 
a 18 equips, la reestructuració 
hagués ajudat a suavitzar el nú-
mero de descensos”.  

CF GANDESA
Gumiel renova i Ubalde està a prop 

Les darreres setmanes 
informàvem que Gumiel i 

Ubalde no havien renovat pel 
Gandesa. Dos jugadors claus 
en els darrers anys i que ho 
han de continuar sent.   
Aquesta setmana ja es pot fer 
oficial que Gumi ha renovat. En 
el cas d’Ubalde cal dir que les 
converses estan avançades i que, 
a falta de confirmar, es preveu 
que també pugui renovar. Temes 
personals són els que han com-
portat l’espera perquè es puguin 
concretar les renovacions. 
D’aquesta manera, segons fonts 
del club, la plantilla està tancada, 
amb les incorporacions de Bra-

ian (Pobla B) i el porter Nogales 
(Olimpic). 
Només han hagut les baixes de 
Guerola i Aubanell. La resta de 
jugadors segueixen. Pau Cardo-
na (Amposta juvenil) i Yerai (Reus 
juvenil) faran la pretemporada. El 
Gandesa té previst començar-la 
el 24 d’agost, “tot i que caldrà es-
perar com evolucione la crisi sa-
nitària en les properes setmanes 
per saber si es pot iniciar o no. És 
així. A Gandesa, a hores d’ara, les 
instal.lacions encara estan tan-
cades”, deia Marc Fornós, presi-
dent del club. 
La competició serà novedo-
sa amb subgrups de 10 equips: 

“sabem que ens trobarem amb 
dificultats però amb l’equip 
que tenim, pensem que podem 
aguantar la categoria i així poder 
arribar al centenari jugant a Pri-
mera catalana. És un repte molt 
il.lusionant per tots. Pel que fa a 
la competició, a mi m’agrada el 
sistema. Però he de dir que no 
trobo encertada la configuració 
de grups. No s’entén. Pensem 
que, als equips de Tarragona, per 
proximitat, ens haurien de tocar 
els de Lleida i no tots de Barce-
lona”.  Ascó, Catllar, Gavà, Rapi-
tenca, S. Ildefons, Santboià, Vi-
ladecans, Vilanova i Vista Alegre 
seran els rivals del Gandesa. 

BON BALANÇ
L’ASSEMBLEA DE 
SOCIS ES PREVEU QUE 
SE CELEBRI EL 
PROPER MES D’AGOST

CD TORTOSA
Marià Curto: “hem posat els mitjans i la il.lusió necessària 
per a poder aconseguir l’ascens i enguany no podem fallar”
Marià Curto, president del 

CD Tortosa, assumeix 
quin és l’objectiu del 
primer equip: l’ascens. Una 
temporada amb un sistema 
de competició diferent amb 
un play-off d’ascens entre 
vuit equips en què només 
en pujarà un. I no hi haurà 
promoció. Per tant, nou repte 
per al CD Tortosa. 
Pregunta: La situació és com-
plica a nivell sanitari. Això crea 
incertesa davant de l’inici de la 
pretemporada?
Resposta: Si, és una situació 
molt complicada, i amb tants 
dubtes i incerteses, es fa molt 
difícil de planificar. No obstant, 
el fet de que tots els clubs esta-
rem en les mateixes condicions 
i la confiança en què trobarem 
la comprensió necessària en els 
sectors implicats, socis, aficio-
nats, tècnics, jugadors i admi-
nistracions, ens anima a treballar 
amb tota la força i imaginació 
de que disposem, per intentar 
gaudir d’una nova temporada 
futbolística que, esperem, si-
gui suficientment competitiva i 
atractiva per a l’afició.
P: En qualsevol cas, any amb 
nou projecte. El tècnic Cama-
rero assegura que l’ascens és 

l’únic objectiu. I només en puja 
un al play-off. Per tant, tempo-
rada de molta responsabilitat. 
Molta exigència.
R: Efectivament, els esdeve-
niments derivats de la famosa 
Covid-19, han endarrerit un any 
l’objectiu que ens havíem mar-
cat de pujar de categoria i ara 
no podem fallar. Hem posat els 
mitjans i la il·lusió necessària per 
aconseguir-ho; si tot va com 
esperem, ho aconseguirem.
P: El primer equip té plantilla 
tancada o falta el davanter cen-
tre?
R: Efectivament, la plantilla està 
tancada, a menys que, a última 
hora, puguéssim incorporar un 
davanter que marque la diferèn-
cia.
P: Encara no s’ha fet l’assem-
blea. No jugar els darrers me-
sos va evitar despeses. Per tant, 
s’entén que el CD Tortosa va 
acabar en una situació òptima?
R: L’Assemblea la farem igual-
ment, el que passa és que, com 
tot s’ha endarrerit pràcticament 
un mes, l’assemblea també i, en 
lloc de celebrar-la al juliol, com 
era habitual, aquest any la cele-
brarem el proper mes d’agost. 
Estem acabant de preparar la in-
formació de caràcter econòmic, 

però puc avançar que, igual que 
l’any passat, el tancament serà 
positiu i ens permetrà afrontar 
la nova temporada amb recur-
sos suficients per aconseguir els 
objectius que ens hem marcat i 
que l’assemblea de socis espe-
rem ratifiqui.
P: Es tornarà al soci la part pro-
porcional dels partits no dispu-
tats? O hi haurà una bonificació 
la temporada vinent? O com 
deieu abans, espereu com-
prenssió tant del soci com de 
l’Ajuntament per què, en aquest 

Marià Curto donant un trofeu a l’exjugador del club, el senienc Gerard.

darrer cas, la subvenció sigui la 
mateixa?
R: Tot i que hem tingut menys 
despeses en alguns conceptes, 
en altres, especialment despe-
ses fixes del club, s’han man-
tingut i tot s’ha de considerar. 
A més, alguns ingressos impor-
tants, com el Bar, també s’han 
reduït, per tant, com l’assem-
blea és sobirana, ella decidirà.
P: El deute a exdirectius del 
club. S’està tancant o hi ha difi-
cultats per fer-ho?
R: Estem complint els acords i, 

si tot va bé, aquest deute, igual 
que la resta de deute heretat, 
el pensem liquidar totalment al 
llarg d’aquest mandat.
P: Es farà amateur després de 
gairebé 40 anys.
R: Aquesta era una assignatura 
pendent que esperem apro-
var. Un Club com el Tortosa 
no podia prescindir d’un equip 
amateur que faci de pont entre 
el futbol base i el primer equip. 
Estem convençuts que el nou 
Tortosa B serà una peça im-
portant per al projecte de futur 
del Club.pendent que esperem 
aprovar. Un Club com el Tortosa 
no podia prescindir d’un equip 
amateur que faci de pont entre 
el futbol base i el primer equip. 
Estem convençuts que el nou 
Tortosa B serà una peça impor-
tant per al projecte de futur del 
Club.
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40 ANYS
Dani Robles decideix 
penjar les botes
Dani Robles ha decidit 

penjar les botes.   
El jugador, que els darrers anys 
ha defensat samarretes d’equips 
ebrencs, deixa de jugar a fut-
bol. “Fa sis mesos que em vaig 
operar del genoll i, ara, amb 40 
anys, es fa complicat tornar a 
posar en marxa la maquinària 
per tornar a  competir. A més, 
cal comptar amb el risc de po-
der recaure. Així mateix, la situa-
ció sanitària actual i la incertesa 
que suposa també ha ajudat 
a prendre aquesta decisió. A 
partir d’ara podré dedicar més 
temps a la família, molt més del 
que he pogut en els darrers anys 
pel futbol”. Dani es va formar al 
Nàstic i ha jugat amb la Grama-
net B, Pobla, Sant Andreu, Mo-
rell, Amposta, Catllar, Cambrils, 
Canonja, Perelló, Flix i la Cava 
amb qui no va poder debutar 
per la lesió. 
“He fet grans amics. I he de des-
tacar els darrers anys en què he 

jugat a les Terres de l’Ebre; és on 
he disfrutat molt perquè el fut-
bol es viu d’una forma diferent, 
molt més passional. I ha estat 
un plaer poder viure-ho amb els 
equips que he jugat. La veritat 
és que recordaria molta gent de 
la que he conegut, però he de 
destacar a Narcís Labòria, tèc-
nic amb qui he anat amb ell on 
ell anava, i al gran Magí Andreu. 
Són les dues persones que més 
m’han influït aquests útims anys 
en els que he jugat”. 

CE EL PERELLÓ

UE R-BÍTEM

“Tinc més il.lusió ara per entrenar 
que quan vaig començar”

Joaquin Roda, 40 anys de presidència: “vivim uns moments 
en què més que mai s’ha d’estar al peu del canó”

Antoni Teixidó va fer 68 
anys el diumenge passat. 

El tècnic del Perelló manifesta 
que està molt il.lusionat de 
seguir vinculat al futbol.   
Segons Teixidó, “la veritat és que 
tinc moltes ganes de començar. 
Durant les jornades disputades 
en la lliga passada, vam ser com-
petitius i vam arribar a la jornada 
23 en la cinquena plaça. Penso 
que per al proper campionat, 
dins de les nostres possibilitats, 
disposem de més plantilla i això 
és positiu. Hem tingut la baixa de 
Xavi Jaime però entre els juga-
dors que continuen i els que han 
arribat tindrem més recursos. 
No obstant, la clau és que no 
hem de perdre l’essència i hem 
de saber que el nostre secret és 
l’ordre i l’equilibri. I el treball”. 
El mister ja té data per iniciar 
la pretemporada: “si la situació 
sanitària ho permet, comença-
rem el dia 17 d’agost. Però hem 
d’estar pendents de l’actualitat 

i de si podrem començar o no. 
La il.lusió està intacta però, com 
he comentat, depèn de Salut i 
això és prioritari, tot i que crea 
incertesa per tots els equips que 
volem iniciar la pretemporada a 
l’agost”.
Per a Teixidó, el futbol és la seua 
Passió. I també la seua vida: 
“mentre tingui força i hi hagi algú 
que em consideri vàlid per en-
trenar, continuaré fent-ho. Estic 
més il.lusionat ara que quan vaig 
començar a entrenar. És lògic 
perquè ara cada any que passa 
he de disfrutar-lo al màxim per-
què ja en queden menys. Mal-
grat això, em queden encara uns 
quants. I he de remarcar que al 
Perelló m’he adaptat molt bé. És 
un lloc ideal per a mi. Hi ha molt 
bona gent, un gran ambient i 
estic molt satisfet de poder en-
trenar a l’equip. Em trobo molt 
còmode, al costat de persones 
que m’han acollit extraordinàri-
ament bé”. 

El Perelló, en aquests moments, 
té el dubte del defensa Jona-
tan Llorach que, per motius 
professionals, podria no seguir 
a l’equip. Es confirmarà en les 
properes setmanes si seguirà o 
no vestint la samarreta perello-
nenca.  

Antoni Teixidó.

Joaquin Roda té 73 anys. Es 
el president més veterà del 

nostre futbol. I en fa 40 que 
presideix el R-Bítem.  
Passen les temporades i Roda 
continua. El president del club 
de Bítem assegura que “no he 
d’amagar que ja m’hagués agra-
dat fer un pas al costat. No obs-
tant, amb tot el que ha passat i 
està passant, amb la crisi per la 
pandèmia, és un moment en 
què més que mai s’ha d’estar al 
peu del canó. Les dificultats per 
a club com el nostre són enor-
mes. El no disposar d’ingressos 
com els que teníem per les bar-
res de la Festa del Renaixement 
o de la Cinta, és un gran incon-
venient. Però, per aquest motiu, 
tot i haver-m’ho plantejat, ara 
he de fer més costat a l’entitat, 
i ajudar amb tot el possible. El 
temps i l’edat marquen però en 
aquests moments és quan més 

coratge s’ha de posar per tirar 
endavant, amb tots els obsta-
cles que ens trobem”. En aquest 
sentit, Roda destacava “la im-
plicació de la plantilla. S’ha de 
valorar l’esforç que faran els ju-
gadors per seguir jugant al R-Bí-
tem. Tots continuen en les con-
dicions que planteja el club i els 
que hem fitxat ens han donat la 
garantia que s’han compromès 
i que no acceptaran altres pro-
postes, si les tenen. Només ha 
hagut una excepció que ha estat 
el cas de Regolf que va compro-
metre’s i després ens va dir que 
marxava a l’Ulldecona per mo-
tius personals. A banda d’això, 
estic molt satisfet. Cal dir que 
ha estat molt important també 
la implicació del cos tècnic. Ha 
estat primordial per tirar avant”. 
Sobre el seu futur directiu , Roda 
informa que  “trobar relleus per 
una presidència d’un club de 

futbol regional no és fàcil avui 
en dia. Ja no existeixen les enti-
tats que tenien 20 o més direc-
tius. Això és història. Ara entre 
dos o tres s’ha de portar un club. 
I en el nostre cas, tenim l’exem-
ple d’Alvaro que fa la feina de 6 
persones. Per tant, a seguir”. 

Joaquin Roda, president de la UE R-Bítem. 

Dani Robles.

40 anys de president més altres 
com a directiu són una vida de-
dicada a un club que a la déca-
da dels 80 va viure una fusió per 
a continuar existint: “són molts 
anys en què han hagut moments  
de tot, com en qualsevol entitat. 
El més important és que, dins de 

l’entorn del nostre futbol, som 
un club consolidat i, d’alguna 
manera, un referent. Aquesta és 
la conclusió més positiva”.

Nova coordinació
D’altra banda, el Remolins-Bí-
tem estrena per la temporada 
vinent  una nova coordinació al 
seu futbol base. Daniel Pellicer, 
junt amb Joan Gauxachs i Bran-
don Rojas duran a terme una 
feina que ja fa setmanes que han 
començat. Tot i les dificultats 
de la situació per la nombrosa 
quantitats d’equips a la zona, 
“intentaran amb il.lusió, ganes i 
molta feina, no perdre el futbol 
base a Bítem, disposant de for-
mació i noves propostes il.lusi-
onants per a aconseguir-ho. La 
junta els desitja molta sort i èxits 
amb aquesta ‘nova vida’ del fut-
bol base de la UE Remolins-Bi-
tem”.
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esports
PLANTILLES 2020/21. QUARTA CATALANA

JO
AQ

U
IN

 C
EL

M
A

AMETLLA B
  P           PROCEDÈNCIA         JUGADOR

JUVENIL
INACTIU
FUTBOL SALA
FUTBO SALA
CAMBRILS JUV 
FUTBOL SALA
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
FUTBOL SALA 
FUTBOL SALA
CORBERA
JUVENIL
CORBERA
INACTIU
INACTIU
JUVENIL
INACTIU
HOSPITALET
JUVENIL

JOAN  GREGORI
ERIC PASTO

FRAN ARJONA
GERARD FIGUERES

DIETER
ALBERT CURTO
ALBERT SUECA 

ALEJANDRO BLESA
ÀLEX NUÑEZ

ERIC CROS
HUMANCHUMO
JAUME  GREGORI

JORDI CALLAU
ALBERT BARDI

ENRIC BUSQUETS 
JOAN VENDRELL
MARC PALLARÉS

ÒSCAR BRULL
SALIFOU

XAVIER  KHALIFI

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

CD ALCANAR
3
3
3
3
3
2
3
JUVENIL
ULLDECONA
2
2
2
3
JUVENIL
JUVENIL
2
2
2
2
3
3
JUVENIL

ÀLEX QUEROL
XAVI REVERTER

JUANMA BERLANGA
GUILLEM FDEZ.
JAN ESTELLER
JORDI MACIÀ

RUBEN GARRIGA
PAU SUBIRATS

JOAN MARTINEZ
SANTI OJEDA

SERGI JOSE REVERTE
ALEIX JORBA

ANVAR KHTATABI
ANDREU SANCHO
M MATAMOROS

ANGEL GONZALEZ
JUAN MIRALLES
DANI MANZANO
MARTI RAMON

M ANGEL HERRAIZ
MIQUEL REVERTER

ORIOL FIBLA

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

CAMARLES B
JUVENIL
INACTIU
INACTIU
S JAUME
INACTIU
INACTIU
INACTIU
CAMARLES JUV
INACTIU
S JAUME
JUVENIL
JUVENIL
S JAUME
S JAUME
J I MARIA JUV
S JAUME
S JAUME
INACTIU
JUVENIL
INACTIU
CAMARLES
INACTIU

JAUME CURTO
ADOLF COMES

JORDI ALFONSO
CARLOS GUTIERREZ

 ÀLEX CASTELLS
DAVID  TOMÀS
ROGER PRATS

JORDO ROLLAN
ÀLEX ROVIRA 

BADR EL AMARAQUI
FARUK

HUGO AGUILAR
JUANJO VILLALBA
MARC SANSALONI

MARC MARTIN
ENRIC MULET
SERGI PRATS
TONI SANZ

XUSO AGUILAR
CRISTIAN TOMÀS

JOSEP SERRAL
WILI NAVARRO

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

EBRE ESCOLA B
2
TIVENYS
2
2
2
2
CATALÒNIA B
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TORTOSA VETER.

JOSEP ALCOVERRO
ISRA SALCEDO
ARTUR DOLIU

JAUME CORTIELLA
JOAN DOLIU

 JORDI DOMÈNECH
FRANCESC VERGES

LOAAN ORTEGA
JORDI JORNET

AMINE
DAVID ARAUJO

DAVID BOLUNYA
ENRIC JORNET
JONATAN RUIZ
PAU JORNET

MIQUEL SABATÉ 
KEVIN BAT

MARC EIXARCH
PACO LÓPEZ

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

CE GINESTAR
2
INACTIU
2
4
4
4
5
2
5
2
2
2
3
5
2

DAVID DOMINGUEZ
FRANCESC PICON
JUAN GALENDE

PAU SERRA
ÀLEX ROBLES

ALBERT GIMENEZ
ALEIX FIGUERES

BERNAT LLOP
JORDI SABATER 
MARC TERRATS

ABDE
CARLOS FIGUEROA

ENRIC SENTIS
JOSEP CEDO 

GERARD CAMPOS 

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

CATALÒNIA B
2
2
JUVENIL
4
5
2
16
5
INACTIU
17
2
2
2
13
R-BÍTEM B
11
EBRE ESCOLA
3
INACTIU
3
11
2
E/HOLANDA
EBRE ESCOLA
2
7

JOAN VELASCO
ÀLEX GARRIGÓS
JORDI EJARQUE 

AMADEO ARTIMAÑA
CRISTIAN CURTO
OSCAR ANGUERA

ÒSCAR OLIVER
ROGER FLOREZ
XIMO BARBERÀ
SERGIO OLIVER
VICTOR VILAUBI

MARC PANISELLO
ABDEL BOUZZA
ALEIX ALEGRIA

DAVID RUIZ
GERARD CASTELLS

JOSEP PELLISA 
NABIL RAFI
PAU PUIG

RAMON COLOMÉ
ANTONI BARBERÀ
VICTOR PANISELLO

VLAD LUPECA
ADRIÀ GARCIA 
ALEIX BAYERRI

ILAYASSE OURHOU

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

J I MARIA B
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL 
JUVENIL
LA CAVA B

INACTIU
INACTIU
INACTIU

INACTIU
LA CAVA B
LA CAVA B

FFTEE JUV

LA CAVA B
INACTIU
JUVENIL
JUVENIL
INACTIU

LUCAS ROYO
YUSSIF

PAU BAYO
MARC FRANCH

DAVID PANISELLO
ORIOL BERTOMEU

JUANJO ALCALÀ
ALBERT TOMÀS
PEDRO MORESO
ALFRED CURTO
ORIOL MACHÍ
JOEL TOMAS

MARC CASANOVA
AARON ACCENSI
LUIS ARRUFAT
PAU BRUNET

CARLOS BERTOMEU
ANDREI BENITO

MOHAMED
ÀLEX MAGRINYA
AARON GARCIA

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

LA CAVA B
2
AMPOLLA
2
3
3
INACTIVO
2
JUVENIL
2
SAN JAUME
2
JUVENIL
2
JUVENIL
2
3

3
2
2
JUVENIL
S  JAUME
2

FRANCESC FRANCH
RENÉ CASANOVA
PAU BERTOMEU

ALBERT BERTOMEU
JUANJO PAGÀ

MARC CASANOVA
ALEIX ALIAU

IVAN  LLORACH
ALBERT PAGÀ 
MARC PARDO

ÀLEX PAGÀ
RAÜL FRANCH

RAÜL DURÀ
JOSEP GARCIA

ANDREU BERTOMEU
AARON CASANOVA

DAVID CURTO
AGUSTÍ ALIAU

GERARD PUJOL
MARC FRANCH
PAU PAULINO
ROGER PARDO
JESSE PAREJA

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

FATARELLA
3
3
2
2
2
2
3
4
5
5
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2

SERGI
ALBERT BATISTE
RAUL VÁZQUEZ
LHUSSIANE AIT

EL MANDI BENYAZID
FERNANDO AMBROS
JOSÉ L NAVARRETE

RAMON GRAU
NIL ARDEVOL

BERNAT DESCARREGA
ALVARO

OMAR HAMDOUNI
JUANCA

AITOR RODRIGUEZ
JORDI RIUS

PAU PELLISA 
MARCEL GUIU

HAMID AIT
MARCOS SAN JOSÉ
MARTI MARTINEZ

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

MASDENVERGE
3
ROQUETENC
5
2
4
S BÀRBARA
2
5
S. BÀRBARA
2
5
5
5
5
3
J I MARIA  JU
4
5
S BÀRBARA
3
5
3

MARC SUAREZ
ÀLEX INIESTA

ALEIX CAMPOS
CARLES  MARTÍ
CARLOS ROCA
 JORDI MARTÍ

 JORDI VENTURA
VALENTI MONFORT

CARLES SOLÀ
ELVIS BALAGUER

ARTURO SAGRISTIA
EDU ALBIOL

EDU ROIG
JOEL RODRIGUEZ

JUAN CORTÉS
DIDAC TENA
JOSÉ MULET
PAU TOMÀS

ERIC BERNAD
ALEXANDRE CURTO 

XAVI TOMÀS
MOHA BENOUDA

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

OLIMPIC B
2
2
2
2
2
2
2
2
JUVENIL 
2
2
2
2
2
2

VICTOR DESCARREGA 
JOE DILL

PEP PASASEIT
JORDI JOSÉ MOYA

ERIC ARIÑO
 ERIC DURAN 
ERIC BAIGES

MARCEL SABATER
MARC

IGNASI PIQUÉ
JACOB PAPASEIT
IKER MELCHOR
POL BARGALLÓ

JOAN MIRÓ
MOHA

POR
POR
POR
DEF
DEF 
DEF
DEF 
DEF
DEF
DEF
DAV
DAV
DAV
DAV
DAV

R BITEM B
2
2
2
2
2
2
ARNES
CORBERA
J I MARIA
2
2
2
2
2
R-BITEM
COLOMBIA
SENEGAL
2
2

ORIOL AIXENDRE
ROGER GIL

ETHISON FERNANDO
GABRIEL RODRIGUEZ

AIMAR ORRA
JORGE CABALLERO
YASSINE CHAFIKI

XAVI PLATERO
ANTHONY

ALESANDRO GIOVANI
CRISTIAN JIRON

EDU AYASTA
ÒSCAR GARCIA

XAVI ARIÑO
KEVIN FLORES

BRANDON ROJAS
BABACAR

MARC PITARCH
HAMZA

POR
POR
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
DEF
M
M
M
DAV
M
M
M
M
DAV
DAV
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U
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 C
EL

M
A

  P           PROCEDÈNCIA         JUGADOR  P           PROCEDÈNCIA         JUGADOR
UE TIVENYS
  P           PROCEDÈNCIA         JUGADOR

3
2
5
5
3
3
3
4
4
5
5
ARNES
ARNES
ARNES
2
3
3
3
4
AMETLLA

ERIC BARBERÀ
ÀLEX FERNÁNDEZ

JORDI VICENTE ROIG
XAVI DE LA TORRE
CARLES BELTRAN

JOAN ADELL
RONYS ARANGURI
JORDI DOMÈNECH

JORDI SANZ
FRANCESC PIÑOL

MIQUEL PIÑOL
JOSÉ L AMADOR ‘Chiqui’

MANU AZUARA
CRISTIAN ALVAREZ

DANI FLUIXÀ
FOUAD MASGHAR

JOSEP ALTADILL
PAU MAURI

JOAN MIQUEL PIÑOL
ROBERT BELTRAN

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

TORTOSA B
JUVENIL
CATALÒNIA 
JUVENIL
R-BITEM
TIVENYS
TORTOSA A
INACTIU
ROQUETENC 
TIVENYS
GODALL
RAPITENCA JU
AMPOSTA JUV
ROQUETENC 
JUVENIL
TORTOSA A 
R-BITEM 
INACTIU
ROQUETENC
MASDENVERGE
 JUVENIL 
CATALÒNI JUV
GODALL 

NÈSTOR VILA
ROGER GARCIA
MARC CUBELLS
LEO ARTEAGA

SERGI DOBLADO
AITOR SALES

ORIOL MARTORELL
MARCEL PIÑOL 

EL MADHI  BENYAZID
IVAN GARCIA

AMADOU BALDE
AARON GÓMEZ
ALEIX GISBERT

AGUSTI NACHER
GERARD BES
SERGI SOLÀ

CRISTIAN MALTAS
PERE NACHER
JOSEP  BONET

RICHARD
MOHA

YASSINE BOULAYD

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

FC XERTA
4
2
4
4
4
10
4
2
INACTIU
10
4
4
2
6
3
3
INACTIU
4
2
10
4
4
INACTIU

JORDI SOLÉ 
GUILLEM FOLQUÉ

ÀLEX MAYOR 
JOAQUIN MORALES
JORDI CHAVARRIA

JORDI CID
JORDI ROVIRA 

MARC CID
JEFFERSON OYAGATA

ÀNGEL GARCIA 
GASPAR BAYARRI 

JORGE RODRIGUEZ 
JOTA

TONI CID
SANTI PALLARES
GASPAR BAYARRI
ÀNGEL RICARDO 

JOSEP MARTÍ
MARC AZNAR

POL  CID FALCÓ 
ROGER CARDONA

ROGER MARTI
JADIRTH FLORES

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

 EQUIP                                 TEMPORADES
PARTIPACIONS

ELS CAMPIONS
TEMP   CAMPIÓ               2N CLASSIFICAT           3R

GANDESA B
EBRE ESCOLA 

FLIX
MÓRA NOVA 

PINELL
VILALBA
GODALL

CORBERA
CAMPREDÓ

S JAUME
ROQUETENC B

CORBERA
MASDENVERGE

AMPOSTA B
PINELL

TIVENYS
CATA B

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004

BENISSANET
AMPOSTA B
AMPOSTA B

MASDENVERGE
LA GALERA 

ASCÓ B
GINESTAR

ALCANAR B
FLIX

GODALL
MÓRA LA NOVA

R-BÍTEM B
CORBERA

MORA NOVA 
ROQUETENC

PINELL
RASQUERA

PINELL
ARNES

RAPITENCA
ARNES

SAN JAUME 
OLIMPIC  

CAMPREDÓ
BATEA
ATLAS

TIVENYS
FLIX

BATEA
REGUERS
VILALBA

EBRE ESCOLA
ASCÓ B

ROQUETENC B 

HISTÒRIC
 13    14     15    16    17    18    19      20                 EQUIP           ENTRENADOR 20/21

MIQUEL CERVELLÓ
XAVI SUBIRATS

SANTI FORASTERO
XAVI VAQUER
ÀNGEL GUIU
PAU ALEGRIA

MARIO GUERRERA
EULOGIO GINÉ

JORDI BARRUFET
CRISTIAN TORTA
EMILIO PEDROLA

SISCO MARTÍ
IGNASI MAURI

ÒSCAR RUMENSE
JORDI PÉREZ

2C
S/P
S/P
S/P
11
7
14
S/P
S/P
S/P
S/P
4
3C
S/P
16

ALCANAR
AMETLLA B

CAMARLES B
EBRE ESCOLA B

GINESTAR
J CATALÒNIA B

JESÚS I MARIA B
LA CAVA B

LA FATARELLA 
MASDENVERGE

OLÍMPIC B
REMOLINS BITEM B

TIVENYS
TORTOSA B

XERTA

2C
S/P
S/P
S/P
3
6
14
10
S/P
S/P
S/P
3C
5
S/P
15

2C
S/P
9
S/P
3C
5
4
S/P
S/P
S/P
S/P
8
11
S/P
15

2C
S/P
15
S/P
3C
6
3C
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
10
S/P
12

3C
S/P
9
S/P
6
5
3C
S/P
12
1
S/P
S/P
11
S/P
10

3C
S/P
S/P
S/P
8
10
S/P
S/P
5
3C
S/P
S/P
7
S/P
12

3C
S/P
S/P
S/P
5
7
S/P
12
9
3C
S/P
S/P
10
S/P
8

4
S/P
S/P
13
5
9
S/P
12
6
7
14
11
10
S/P
8

S/P: sense participar. No va competir 
aquella temporada

7 EQUIPS NOUS EN DUES TEMPORADES
Aquesta categoria compleix la seva temporada número 47 des que 
es va iniciar que fou en la 73/74 quan hi havien equips històrics com 
Ascó, Santa Bàrbara, Ampolla, Camarlense o Aldeana. Quan sembla-
va que estava sentenciada, pel poc nombre d’equips (només dotze en 
la 2018/19, com també al camp de Tarragona que de tenir dos grups 
2016/17 a només un actualment), la passada campanya va haver un 
miracle amb tres nous equips filials: R-Bítem, Ebre Escola i Olimpic i 
per aquesta campanya segon miracle, 4 filials nous: Ametlla, J i Maria, 
Camarles i el Tortosa que no en des del 1984. Els va molt bé als filials 
aquesta Categoria. Les tres últimes campanyes cada any un ascens: 
Rapitenca, Amposta i Gandesa. Amb aquesta estadística li toca 
ascendir al Tortosa que curiosament va ser el campió de la primera 
temporada d’aquesta categoria en la década dels setanta. 15 equips 
seran els que competiran, dos d’ells van arribar a estar a la Preferent, 
Alcanar i Ginestar. 9 filials amb un Catalònia com a més veterà, els 
clàssics Tivenys i Xerta, 10 temporades consecutives aquest últim, la 
Fatarella, que va recuperar el futbol fa 4 campanyes, i un Masdenver-
ge i Alcanar que han construït equips per pujar. La categoria té molta 
vida a hores d’ara i es presenta competitiva. D’entrada, només pujarà 
el campió amb possibilitat de que també pugui fer-ho el segon.

FAVORITS

EQUIP REVELACIÓ

INTERROGANTS

UN CAMPIÓ TAPAT

QUI QUEDARÀ 
EL CUER?

MASDENVERGE, PINELL, GINESTAR I BENISSANET

GANDESA B

XERTA, TIVENYS, LA CAVA B I CATALÒNIA B

ALCANAR

OLIMPIC B, E. ESCOLA B, R BÍTEM B I FATARELLA

ELS MEUS PRONÒSTICS ANY PASSAT

FAVORITS

EQUIP REVELACIÓ

INTERROGANTS

UN CAMPIÓ TAPAT

GRANS FILIALS

FARÀ MILLOR TEMPORADA                

MASDENVERGE I ALCANAR

CATALÒNIA B

FATARELLA I GINESTAR

TORTOSA B

OLIMPIC, EBRE E, R-BÍTEM, CAMARLES I J. MARIA

LA CAVA B

LES MEUES APOSTES PER LA 20/21

BENISSANET
BOT
CAMPREDÓ
CORBERA
TIVENYS
RASQUERA
PINELL
XERTA
MARÇÀ
VILALBA 
MONTROIG
BENIFALLET
TIVISSA
TORRE ESPANYOL
FATARELLA
FALSET
EL MOLÀ
MASROIG
BATEA
RIBAROJA
GARCIA
MIRAVET
MASDENVERGE
ASCÓ
CATALÒNIA  B
LA PALMA
LA GALERA
GINESTAR
SANT JAUME
AMPOSTÍ AT
HORTA
ALDOVER
ASCÓ B
AMPOSTA B
ARNES
MÓRA NOVA
REGUERS
GODALL
ROQUETENC B
LA CAVA B
MÓRA EBRO B 
ALDEA
DELTEBRE
REMOLINS-BÍTEM B
PORRERA
MUNTELLS
RAPITENCA B
TORTOSA B 
ALDEANA
CAMARLES
EBRE ESCOLA 
J. CATALÒNIA
JESÚS I MARIA B
BÍTEM
FLIX
ALCANAR B
CANAREU
CAMARLES  B
AMETLLA
GANDESA
J IMARIA
OLIMPIC
LA SENIA B
ULLDECONA B
AMPOLLA
REMOLINS
ALDEANA B
ATLAS CLUB
ELS GUIAMETS
AMETLLA B
OLIMPIC  B
EBRE ESCOLA B
ALCANAR
GANDESA B
DELTEBRE B
GINESTAR

33
32
32
28
27
27
26
 25
 25
25
 24
23
23
 23
 21
21
 21
 21
20
 20
 19
 19
18
18
 17
 17
17
16
15
 15
15
 14
 14
13
 13
13
 13
11
 11
 10
9
9
9
 8
 8
8
 7
 6
6
6
 6
6
 6
6
5
 5
5
5
4
4
4
4
 4
 4
3
3
 3
 3
 3
 2
2
2
 2
2
2
2
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• 1 tassa Arròs Montsià Extra
• 1 ou
• 6 cullerades de farina de blat 
de moro
• 6 cullerades d’aigua
• Sucre

Les arepes d’arròs són el plat 
més típic de Veneçuela i és 
perfecte per acompanyar 
qualsevol plat per esmorzar, 
dinar o sopar. 

Per fer la massa de l’arepa col-
loca aigua en una tassa, afegeix 
un ou, sucre i bat-lo amb una 
forquilla. Després, esmicola 
l’arròs i agrega’l a poc a poc 
juntament amb la farina per 
formar una massa homogènia. 
En una paella o planxa antiad-
herent, col·loca una mica d’oli 
i deixa-ho escalfar a foc lent. 
Mentrestant, modela la massa 
en forma d’arepa  (vegeu foto) 
i escalfa-la en la paella uns 3 
minuts, dóna-li la volta i espe-
ra uns cinc minuts més. Si vols 
pots escalfar-la al forn perquè 

AREPES
D’ARRÒS

INGREDIENTS (4 persones)
quedin una mica més torrada 
i es conservi la calor. I, a punt 
per gaudir-les!

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

Noves responsabi-
litats econòmiques, 
però també és 
temps de maduració. 
Si has fet els deures, 
s’obren les portes 
a l’alliberació. Estàs 
combatiu i fins i tot, 
territorial.

aquari
21/01 al 19/02

La connexió actual  
entre família i feina 
pot afavorir els teus 
objectius laborals. 
Algú proper podria 
ajudar-te. El Sol 
per Casa VII, activa 
les qüestions de 
parella. 

sagitari
23/11 al 21/12

Tot i que encara 
pots viure alguna 
situació incòmoda, 
vas recuperant el 
terreny que havies 
cedit a qui no tocava 
i t’ocupes de tu i 
de perfilar la teva 
manera de viure.

escorpí
24/10 al 22/11

S’activa el sector 
professional i d’ob-
jectius més alts. Si 
contenies les ganes 
de començar un pro-
jecte, ara mous fitxa. 
Es pot despertar 
l’atracció sexual amb 
una amistat.

balança
24/09 al 23/10

A la feina pots expe-
rimentar confusió o 
manca d’informació 
i esbrines quina és 
la situació. Amb 
Urà per Casa VIII, 
seria bo aprofitar per 
millorar les relacions 
sexuals.

àries
21/03 al 20/04

Si no  dorms prou,  
podries somatitzar 
amb alguna molès-
tia. Amb el Sol per 
la Casa V, cercaràs 
com sigui, el teu 
temps d’esbarjo. 
Estàs enèrgic i ac-
ceptes algun repte.

cranc
22/06 al 23/07

La imaginació vola 
i et costa concen-
trar-te. Usa la crea-
tivitat per expressar 
el que sents. El Sol 
per Casa II, inclina a 
posar més energia 
en resoldre assump-
tes econòmics.

verge
24/08 al 23/09

Els afers sentimen-
tals poden estar 
a l’ordre del dia i 
no mancaran les 
oportunitats. El Sol 
és a Casa XII i és 
temps d’atendre el 
teu món interior i 
millorar el descans.

taure
21/04 al 21/05

Normalment ets 
realista, però en un 
assumpte sentimen-
tal pot ser que no 
vegis la veritable 
dimensió del proble-
ma. Si prens una mica 
de distància, podràs 
veure-ho millor.

peixos
20/02 al 20/03

La salut està connec-
tada al teu món in-
terior, especialment 
en aquest moment. 
Si practiques la 
desconnexió o una 
teràpia alliberadora, 
et sentiràs millor, 
més lleuger.

lleó
24/07 al 23/08

 El Sol entra al teu 
signe. FELICITATS! 
Inicies una nova 
etapa i ho fas amb 
cautela i l’atenció 
posada en qüestions 
familiars. Podràs fer 
una escapadeta per 
relaxar-te.

bessons
02/05 al 21/06

Compte fins a deu, 
abans de dir el que 
penses. Estàs una 
mica “accelerat” i 
podries penedir-te 
de les teves parau-
les. Sents necessitat 
de concretar el teu 
futur laboral.

I M M O B I L I À R I A  / /  S E R V E I S  / /  R E L A X

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!

L’ALDEA

698 468 057

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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ALBERT SALVADÓ FERNÀNDEZ
OBERTA LA 9a. EDICIÓ DELS PREMIS IDECE 
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LES COMARQUES DE L’EBRE

a ser més competitius i guanyar 

atractiu per retenir el talent.

Des de l’IDECE hem de treballar 

per ajudar a afrontar estos reptes. 

Així, a més de les funcions històri-

ques d’executar el manteniment i la 

promoció de la via navegable al riu 

Ebre, hem de focalitzar-nos en ac-

tuacions de caràcter més transver-

sal, i convertir en el nostre objectiu 

principal treballar per la promoció, 

desenvolupament i projecció de les 

quatre comarques ebrenques.

Parlem dels premis IDECE 2020. 
A qui van destinats?
Van destinats als estudiants que 

cursen batxillerat o cicles forma-

tius de grau superior als centres 

d’ensenyament situats a les Terres 

de l’Ebre. Si estudien en centres de 

fora del territori, es poden presentar 

si els estudiants estan empadronats 

en algun municipi de les Terres de 

l’Ebre.

Quins hauran de ser el temes 
dels treballs per optar als Pre-
mis?
Els treballs que opten als Premis 

han de tractar sobre qualsevol àm-

bit temàtic (medi natural, història, 

economia, art i patrimoni, etc.) re-

lacionat amb les comarques de les 

Terres de l’Ebre i amb el seu desen-

volupament.

Pretenem potenciar que els estudi-

ants focalitzen els seus treballs en 

projectes que puguen generar valor 

afegit al territori i, per altra banda, 

posar les Terres de l’Ebre al centre 

de les seues inquietuds.

Quins són els passos a seguir 
per presentar el treball?
Els/les estudiants que vulguen par-

ticipar han de presentar, fins al 14 

d’agost de 2020, presencialment a 

la seu de l’IDECE, situada a l’edifici 

de la Generalitat, a la plaça de Ge-

rard Vergés, 1 de Tortosa, la docu-

mentació següent:

1. El treball original en paper.

2. El treball enregistrat en un CD o 

en un llapis de memòria USB en for-

mat PDF.

3. Un sobre tancat dins del qual hi 

ha d’haver el formulari que s’han 

hagut de descarregar de:   http://
economia.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/premis-idece?cate-
gory=740e054e-a82c-11e3-a972

Els Premis IDECE tenen per 
objectiu fomentar i impulsar 

la projecció de les comarques 
ebrenques i alhora reconèixer la 
creativitat i esforç de l’alumnat 
que presenti uns treballs que 
permetin conèixer millor la 
realitat i les perspectives de futur 
de les Terres de l’Ebre.

Parlem amb Albert Salvadó Fer-

nàndez, Director de l’Institut per al 

Desenvolupament de les Comar-

ques de l’Ebre.

Comencem per conèixer una 
mica més que és l’IDECE i els 
seus objectius?
Bé, l’IDECE és un organisme autò-

nom de la Generalitat de Catalunya, 

que depenia històricament del De-

partament de Territori i Sostenibili-

tat, i que des del 2018 està adscrit al 

Departament de la Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda.

Quan neix?
Neix l’any 1993, per intentar dotar 

a un territori com lo nostre d’una 

eina de desenvolupament que po-

gués vertebrar i desenvolupar les 

quatre comarques, en un moment 

en què encara no s’havia produït el 

desplegament de la Generalitat a 

l’Ebre, i on la consciència de territori 

requeria d’instruments més potents 

per consolidar-se.

El canvi d’adscripció del 2018 al 

Departament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda suposa una 

declaració d’intencions i, en este 

sentit, mos trobem en un moment 

de repensar l’IDECE per convertir-lo 

en un organisme que pugui donar 

més valor afegit al territori.

Que necessita l’IDECE per a 
completar els seus reptes?
A les Terres de l’Ebre necessitem 

un IDECE consolidat, que ajude 

als nostres ajuntaments i consells 

comarcals a tirar endavant projec-

tes que consoliden el territori que 

imaginem per als propers anys. Cal 

un IDECE que treballe per ajudar al 

nostre teixit econòmic, per tal de 

crear més oportunitats per als joves 

i les joves de l’Ebre.

A més, les comarques que estem 

lluny de les grans àrees metropo-

litanes hem d’abordar el repte del 

despoblament. Ens calen eines per 

-000c29052e2c”http://economia.
gencat.cat/ca/tramits/tramits-te-
mes/premis-idece?category=740e
054e-a82c-11e3-a972-000c2905
2e2c
Parlem d’una aportació econò-
mica golosa, a més de la pos-
sible publicació del treball gua-
nyador.
I tant, la dotació del premi és real-

ment interessant. El 1r premi està 

dotat en 1.500 €.

A més, hi ha un 2n premi de 1.000 €, 

un 3r de 700 € i un 4t premi de 

500 €.

Com bé dius, els treballs guanya-

dors es publiquen al web de l’Insti-

tut per al Desenvolupament de les 

Comarques de l’Ebre (http://www.

idece.cat).

A més, l’IDECE considera la possibi-

litat de publicar, en paper, el treball 

que hagi obtingut el primer premi.

Per tant, animo als alumnes i les 

alumnes que es presenten als pre-

mis, perquè entenem que, a més 

del premi en metàl·lic, és important 

incentivar que el jovent desenvolupi 

treballs que puguin aprofundir en el 

coneixement d’aspectes concrets 

de les Terres de l’Ebre o que servei-

xin per potenciar el desenvolupa-

ment de les nostres comarques.

Estem passant per uns moments 
crus.
Aquesta pandèmia ens està ense-

nyant moltes coses, des de la im-

portància d’un sistema públic i uni-

versal de salut, fins a les limitacions 

de l’estructura econòmica del país 

per fer front a una crisi d’aquesta 

magnitud. També ha posat en evi-

dència una societat amb enormes 

desigualtats, sobre les que és prio-

ritari actuar; tant les desigualtats so-

cials, econòmiques, de gènere, o les 

que generen les dificultats d’accés a 

la connectivitat digital.

Però per altra part, també ha fet 

evidents altres factors de canvi que 

es converteixen en oportunitats per 

a natros. A més del repte del canvi 

climàtic, on el Delta de l’Ebre és la 

‘zona zero’ del país, i per tant hem 

de desenvolupar un model de terri-

tori exemplar en este àmbit, aquesta 

crisi ha posat en valor aspectes com 

la proximitat o la digitalització com 

factors de competitivitat per falcar 

la gent al territori i generar activitats 

de valor afegit.

Hem de definir projectes clars i en 

positiu, i hem d’aprofundir i aprofi-

tar molt més els que ja tenim, com 

l’Ebre Biosfera, la Reserva de la Bi-

osfera de les Terres de l’Ebre, que 

representa un segell de valor afegit 

per als productes agroalimentaris i 

per a un model turístic diferenciat 

d’altres territoris veïns.

Com veu vostè el futur de les 
Terres de l’Ebre?
Veig el futur de les Terres de l’Ebre 

amb optimisme, sempre i quan no 

defugim de la nostra responsabilitat 

com ebrencs i ebrenques per tre-

ballar en la construcció d’un terri-

tori on es visqui millor i on tinguem 

oportunitats per satisfer el nostre 

projecte de vida.

En este sentit, és imprescindible, ara 

més que mai, que treballem per dis-

posar de connectivitat a tots els po-

bles de les quatre comarques, per 

tal d’avançar en la digitalització del 

teixit econòmic i afavorir l’empre-

nedoria. Per altra part, en la conjun-

tura actual de transició energètica i 

canvi climàtic, ens cal basar el nos-

tre model en l’energia verda: hem 

d’apostar per una generació d’ener-

gia basada en les renovables, de 

model distribuït, prioritzant la pro-

ximitat de la generació als llocs de 

consum, i on pugui ser un aspecte 

diferencial i que aporti valor a les 

nostres activitats i empreses. És un 

debat que hem d’abordar, perquè 

els riscos de no fer-ho tindrien un 

impacte molt desfavorable en llocs 

del territori on ja patim una evident 

massificació.

Per tant, aquesta crisi sanitària ha 

accelerat processos i ha posat en 

valor una sèrie d’atributs en els que 

les Terres de l’Ebre estem ben situ-

ats i sobre els que podem posicio-

nar-nos favorablement.

En definitiva, hem de convertir les 

Terres de l’Ebre en un territori que 

combine modernitat i sostenibilitat, 

que agrade a la gent que hi vivim i 

que també agrade portes a fora. En 

això estem, decidits des de l’IDECE 

a contribuir-hi. I, en este context, 

els premis IDECE són un instrument 

per tal de conscienciar als nostres 

joves que són imprescindibles per la 

millora de les Terres de l’Ebre. 


