
Més de tres mesos després de les eleccions, Pere Aragonès (ERC) i Jordi Sànchez (Junts) van presentar el principi d’acord 

per formar un nou Govern de coalició. El pacte ha costat, però s’ha produït nou dies abans que vencés el termini per 

fer uns nous comicis. L’acord suposa canvis en conselleries i també en delegacions. En clau ebrenca, Xavier Pallarés (Junts) 

deixarà de ser el delegat. El relleu serà d’ERC. Projectes que estaven confirmats pel Govern, ara canvien de conselleria. P16 

L’ampostina Aina Cid, 
millor esportista catalana del 2020

                    P5

La remera d’Amposta no es va perdre la cita per a recollir un premi al dur treball que ha 

realitzat durant els últims anys i que l’ha portat a aconseguir un èxit darrere l’altre. Entre ells 

un bronze mundial  (al 2018) i un or, una plata i un bronze en els Europeus de 2019, 2020, 

2021 respectivament.
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EDITORIAL
Una situació “explosiva”

Edita:

Una foto que ens 
impacta, unes imatges 

dramàtiques i aterridores 
després de l’èxode, tant massiu 
com sobtat, de migrants 
marroquins. 
Lo curiós  ha estat que no hi 
ha hagut cap resistència a la 
seva sortida per part de les for-
ces públiques del regne alauita 
i que el país veí hagi utilitzat a 
la seua propia gent, com a ven-
jança, en un assumpte purament 
polític i diplomàtic.
Aquesta situació no té prece-
dents coneguts, ja que en un 
dia, ja s’havia assolit el 50% de 
les entrades irregulars registra-
des el 2020. Una conseqüèn-
cia d’aquesta crisi entre Rabat 
i Madrid giraria al voltant del 
cas  Brahim  Ghali, l’enemic nú-
mero 1 del Marroc i líder del 

Front Polisario que està ingressat 
en un hospital de  Logroño  per 
raons “humanitàries”. El seu in-
grés amb un nom fals en un hos-
pital de Logronyo el passat 21 
d’abril ha enfurismat al Marroc, 
qui ja va avisar que l’acollida a 
Espanya per motius humanitaris 
del líder del Polisario podria te-
nir “conseqüències”. Ja tenim les 
conseqüències aquí amb aques-
ta allau migratòria sense pre-
cedents. El govern marroquí ha 
utilitzat als seus propis ciutadans 
per dur a terme la seua amenaça 
amb una total ceguera per fre-
nar unes “conseqüències” que 
res tenen a veure amb la pobla-
ció, perquè es tracta d’un tema 
diplomàtic i polític. Però, qui ha 
“provocat” aquesta situació? Qui 
és Brahim Ghali? Ghali és un dels 
fundadors del Front Polisario i ha 

ocupat els càrrecs de més alta 
responsabilitat de l’organitza-
ció com a ministre de la Guerra, 
delegat del Polisario a Madrid o 
ambaixador de la  RASD (Repú-
blica Àrab Sahrauí Democràtica 
) a Algèria. Segons L’article 51 de 
la Constitució de la  RASD  s’es-
tableix que automàticament el 
secretari general del Polisario és 
nomenat cap de l’estat. Però no 
és la primera vegada que Marroc 
utilitza als seus civils per resoldre 
els seus conflictes. L’any 1975 
Marroc va llançar 300.000 civils 
contra les fronteres del Sàhara 
Occidental. En aquella època, 
el dictador espanyol Francisco 

Franco estava a punt de morir, 
i va ser el nou rei Joan Carles I 
qui va signar l’abandonament del 
territori, malgrat els drets dels 
seus habitants. Un conflicte que 
encara està lluny de ser resolt. 
Marroc, un veí força fàcil de mo-
lestar i molt costós de reconci-
liar, està mantenint una perillosa 
situació, no només diplomàtica 
amb l’Estat Espanyol, sinó també 
amb els seus propis ciutadans i 
ciutadanes perquè segons co-
menta  Juan  Jesús  vivas, presi-
dent de Ceuta, es tracta d’una 
invasió de millers de persones 
que ara deambulen pels carrers 
sense rumb.

Salut ha iniciat aquest 
passat dimecres 

cribratges a empreses 
fruiteres per tal de garantir 
la seguretat entre els 
treballadors 

La campanya de recollida de 
fruita dolça a les Terres de 
l’Ebre s’iniciarà amb garanties 
i amb mesures especials con-
tra la pandèmia provocada per 
la Covid-19. Fa unes setma-
nes els Departaments d’Agri-
cultura, Treball Afers Socials i 
Família i Salut ja es van posar 
en contacte amb les empreses 
fruiteres del territori per tal de 
garantir una recollida de fruita 
en condicions de seguretat per 
a empresa i treballadors.

Una de les mesures que es va 
posar sobre la taula fou preci-
sament la de realitzar cribrat-
ges voluntaris a les empreses 
que ho sol·licitessin per tal 
de detectar possibles casos 
abans de començar l’activitat. 
Aquests cribratges es van in-
ciar dimecres dia 19 de maig 
a la seu del Grup Fruiter de 
Benissanet entre les 9h i les 
10:30h. En el cribratge també 
hi participarà l’empresa Flor del 
Camp. Entre ambdues empre-
ses la previsió és fer proves a 
fins a 70 treballadors.

Cribratges per iniciar la campanya 
de la fruita dolça amb garanties

Aquestes mesures formen part 
del document que es va elaborar 
des dels departaments de Salut, 
Agricultura i Treball i Afers Socials, 
juntament amb les empreses del 
sector, que inclou totes les reco-
manacions d’actuació davant el 
risc contra la COVID-19, així com 
totes les pautes per tal d’efectuar 
un control preventiu en la cam-
panya de recollida de fruita.

Com en tot cribratge, destacar la 
col·laboració entre els diversos 
departaments, així com a l’equip 
de presa de mostres de l’Atenció 
Primària de l’ICS Terres de l’Ebre, 
equips informàtics i de laboratori 
i la Creu Roja, així com la col·la-
boració i predisposició de les 
empreses del sector per tal de 
fer una campanya de recollida de 
fruita tan segura com sigui pos-
sible.

Mar Lleixà, gerent de la Regió Sa-
nitària de Terres de l’Ebre, ha des-
tacat de forma “positiva aquest 
cribratge, que permetrà a les 
empreses de la recollida de fruita 
dolça i sobretot als seus treballa-
dors poder treballar en condici-
ons de més seguretat”. Lleixà ha 
alertat, però, que “és molt im-
portant que tan empreses com 
treballadors no abaixin la guàrdia 
i mantinguin les mesures i proto-
cols de prevenció acordats”.
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VACUNACIÓ 
La consellera de Salut, Alba 
Vergés, ha destacat que, amb 
les noves mesures del Proci-
cat d’ahir, “fem un pas més 
per recuperar la normalitat 
gràcies, en gran part, a un 
procés de vacunació que a 
Catalunya continua a molt 
bon ritme tot i els embolics 
de l’Estat espanyol amb la 
segona dosi d’AstraZeneca”. 
De fet, un 70% de les per-
sones majors de 50 anys ja 
han rebut almenys una dosi, 
mentre que en persones de 
més de 60 anys el percentat-
ge ja s’enfila fins al 85,5%. 

OCI NOCTURN
Salut ha traslladat al govern 
espanyol que vol decidir 
sobre la reobertura de l’oci 
nocturn sense dependre’n. 
Segons ha explicat la conse-
llera en funcions Alba Vergés, 
els responsables de Salut 
van demanar, en el marc del 
Consell Interterritorial, que 
decaigui l’ordre que prohi-
beix l’oci nocturn perquè la 
Generalitat pugui assumir la 
gestió de la reobertura del 
sector. Vergés ha destacat 
que el Govern vol assumir 
aquesta responsabilitat i que 
per això té treballat un pla 
sectorial amb l’oci nocturn. 
La titular de Salut demana 
prudència en una reobertura 
que vol que sigui progressiva 
però també confia en l’avanç 
de la vacunació de cara a les 
properes setmanes.

MÉS 
NOTÍCIES

Les Terres de l’Ebre podrien acollir el magatzem d’energia “més gran del món”
Les Terres de l’Ebre, segons 
ha avançat TV3, podrien aco-
llir la central hidroelèctrica de 
bombeig més gran del món, 
per generar i acumular tan-
ta energia com tres reactors 
nuclears junts. Els promotors 
han explicat per primer cop 
en què consistirà al progra-
ma “Sense ficció: Kilowatts 
d’aigua. El negoci del segle”. 
Ja han aconseguit l’aval del 
govern espanyol i la Unió Eu-
ropea, que l’ha declarat un 

projecte d’interès comunitari. 
La nova instal·lació ha de ser 
un revulsiu econòmic i que 
serveixi per minimitzar la des-
nuclearització i la desindustri-
alització de la comarca. 
“Miraculosament estem en una 
ubicació on no toquem cap es-
pai protegit. No hi ha cap línia 
vermella”, afirma Rafa Sánchez, 
un dels promotors del projec-
te Gironés & Raïmats. La nova 
central hidràulica serà masto-
dòntica. “La central reversible 

o el magatzem d’energia més 
gran del món”. Preveuen arri-
bar fins als 3.000 megawatts. 
Però, ara que ja han trobat un 
emplaçament idoni des del 
punt de vista tècnic, els impul-
sors necessiten finançament. 
Busquen 2.600 milions d’inver-
sió. En qualsevol cas, “la Ribera 
d’Ebre està cridada a continu-
ar sent un dels principals mo-
tors elèctrics de Catalunya, si 
tira endavant el projecte”. Els 
molins de vent que hi ha a la 

Fatarella són el mirador per 
observar el riu al pas per la 
Ribera. “Des d’aquí es distin-
geix la presa de Riba-roja, Flix 
i la torre de la central nuclear 
d’Ascó. Aquest punt elevat és 
el millor lloc per fer-se una 
idea dels terrenys afectats per 
la nova megacentral de bom-
beig”. 
Durant les obres, si es duen a 
terme, es calcula que es gene-
rarien uns 5.000 llocs de tre-
ball.

“Alcaldes de la 
Ribera ja n’estan al 
corrent i a la Terra 
Alta, l’Ajuntament 
de la Fatarella ha 

donat el seu suport 
formal”

Les dades continuen decreixent a l’Ebre però la pressió 
hospitalària segueix sent “prou alta” 

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 10.899 (la 
setmana passada eren 
10.828).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 71 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
102). Les dades a les Terres 
de l’Ebre tornen a decrèixer 
aquest dijous. La velocitat de 
propagació del virus se situa 
en 0,79 (setmana passada era 
0,74) i el risc de rebrot està 
en 73 (divendres passat era 
de 100). El risc segueix baixat. 
Aquest dijous a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 17 nous po-

sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigè-
nic ràpid. En dades d’ahir, el 
nombre total de morts des que 
es va iniciar la pandèmia és de 
178 (igual que la setmana pas-
sada). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 23 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
40). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 21 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (14 per covid). Setma-
na passada eren també 21 (14 
covid). La taxa de confirmats 

per PCR o tests d’antígens és 
de 36 per cada 100.000 habi-
tants, pels 51,93 de la setmana 
anterior. 
El 3.24% de les proves que es 
fan donen positiu. (3,71 diven-

dres passat)
A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 68.129 persones. 
Un total de 29.547 han rebut ja 
la pauta completa.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

21 persones a l’UCI, 
14 d’elles per Covid.

ALBA VERGÉS
“Ens queda molt poc per superar aquesta 

pandèmia i ara estic segura que no defallirem”
La consellera de Salut 

en funcions, Alba 
Vergés, va confirmar ahir 
que la setmana vinent, 
concretament a partir de 
dilluns vinent, se seguiran 
relaxant algunes de les 
mesures actuals per 
contenir l’epidèmia de 
COVID-19 a Catalunya.                 
Segons la titular de Salut, dar-
rerament s’està comprovant 
com l’epidèmia continuada 
alentida i a la baixa, el que 
possibilita aquesta relaxació, 
tot i “el necessari punt de 
prudència i sense abaixar la 
guàrdia”.
En aquest sentit, el Procicat 

ha aprovat tres mesures prin-
cipals. En primer lloc -si el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya ho permet-, que 
les reunions ja podran ser de 
10 persones com a màxim. En 
segon lloc, l’allargament de 
l’horari de la restauració, de 

6h fins les mitjanit, amb taules 
que poden ser de 6 comensals. 
I en tercer lloc, com ja es va 
explicar la setmana passada, 
l’augment dels aforaments, en 
teatres i cinemes fins al 70% i 

en comerços i universitats al 
50%. Unn pas més per recu-
perar la normalitat gràcies, en 
gran part, a un procés de va-
cunació que a Catalunya con-
tinua a molt bon ritme.

“La pandèmia continua 
alentida i a la baixa”. 

El Procicat ha aprovat 
tres mesures principals
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“COREMBE I 
TORTOSINS PEL 
MONUMENT” 
La setmana passada es va 
registrar a l’Ajuntament de 
Tortosa la moció popular 
impulsada per Corembe 
(Col·lectiu per la Reinter-
pretació del Monument a la 
Batalla de l’Ebre) i Tortosins 
pel Monument, que demana 
la reinterpretació i mante-
niment del monòlit. La van 
avalar amb 1.405 firmes, més 
del triple de les necessàries, i 
van destacar la celeritat amb 
què s’han aconseguit només 
“amb el boca-orella i sense 
estridències”. “La ciutadania 
ha tingut una resposta explo-
siva, estem molt contents”, 
va afirmar Joan Otero, porta-
veu de Corembe.
D’altra banda, la Comissió re-
tirada símbols franquistes de 
Tortosa ha fet un comunicat 
en el que indica que, davant 
la propera configuració del 
nou govern de la Generali-
tat, “confiem que mantinga 
intacte el compromís en 
la retirada del monument. 
Confiem en què en cap cas 
es demore l’execució de les 
obres. I un cop retirat el 
monument de la via pública, 
demanem que es considere la 
creació d’un centre d’inter-
pretació de la Guerra Civil 
i la dictadura franquista, al 
territori ebrenc, a partir del 
qual es puga fer una tasca 
pedagògica rigorosa de 
recuperació de la memòria 
històrica. També esperem 
que l’Ajuntament continue 
col·laborant i facilitant tots el 
tràmits municipals per poder 
dur a terme sense dificultats 
ni retards la retirada del 
monument franquista”.

Jubilats i Pensionistes de Bítem demanen que s’acabin les obres del nou Casal
L’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Bítem, a 
través del president, Josep 
Maria Carles, ha fet un co-
municat en el que el presi-
dent manifesta que  “en 
nom de l’Associació, de la 
Junta Directiva i dels 280 
socis i sòcies que formem 
aquesta entitat, vull reivin-
dicar la finalització del nou 
Casal de Jubilats a Bítem, 
una vegada està només 
acabada la primera fase. 
No sabem quan l’obra tin-

drà continuïtat, pel que fa a 
la  segona i, amb ella, la seua 
realització definitiva”. Carles 
afegia que “a Bítem no tenim 
un casal, només tenim un bar 
i per tant no podem fer cap 
activitat. I estem al 2021 i ne-
cessitem i demanem un lloc 
digne on puguem compartir 
les nostres vides. Per això, 
com a president, demano a 
l’EMD de Bítem i a l’Ajunta-
ment de Tortosa que pren-
guin nota, que executin l’obra 
ja, perquè és injust tal com 

estem en aquests moments. 
Sabem el difícil moment que 
per la pandèmia s’està pas-
sant, però hi ha moltes obres 
que, en general, s’estan fent 
i aquesta és primordial”. El 
president de l’Associació 
també volia “agrair a l’EMD 
de Bítem i a l’Ajuntament de 
Tortosa perquè sempre hem 
tingut el seu suport, però ara 
han de posar aquest granet 
de sorra per a poder oferir als 
socis i sòcies aquesta neces-
sitat tan indispensable per al 

poble de Bítem”. 
Carles, per acabar, deia que 
“no volia acomiadar-me sen-
se mostrar el meu suport a 
les famílies, amics i amigues 
que aquesta pandèmia ha 

destrossat. Tan aviat quan 
puguem ens reunirem per 
poder saludar-nos i abra-
çar-nos en una festa que 
durant any i mig no hem 
pogut fer-la”.

‘Cada Mes Un Mos’

La federació comercial, de ser-
veis i hostaleria Tortosa Més se 
suma a les activitats del cicle 
‘Cada Mes Un Mos’, impulsat 
per l’Ajuntament en el marc de 
la Capital de la Cultura Catala-
na. El gremi de la restauració 
se suma a les accions del cicle 
‘Cada Mes Un Mos’ per poten-
ciar el producte local. Diversos 
establiments ofereixen plats 

elaborats amb els ingredients 
que cada mes formen part del 
cicle promogut dins de la Ca-
pital de la Cultura Catalana. 
“L’objectiu del cicle Cada Mes 
Un Mos és, precisament, el de 
posar en valor el producte gas-
tronòmic i la cuina que tenim 
a la nostra ciutat”, ha explicat 
el tinent d’alcalde i regidor de 
Cultura, Enric Roig.

TURISME
Concerts i visites guiades per donar a 
conèixer el patrimoni de la ciutat
Durant les pròximes 

setmanes, diverses 
activitats volen fomentar el 
coneixement del patrimoni 
de Tortosa, tant entre la seua 
ciutadania com també als 
visitants que arriben estos 
dies a la ciutat.                  
La primera proposta tindrà lloc 
demà dissabte 22, amb una 
nova representació de l’espec-
tacle ‘Pesah’: a través del per-
sonatge de la Jueva de Torto-
sa, Pili Cugat i Carlos Lupprian 
rememoren la festa de la pri-
mavera de la comunitat jueva 
i la presència d’esta comunitat 
al call de la ciutat. L’espectacle 
tindrà lloc a l’Aula Didàctica 

del Museu de Tortosa amb dos 
passis: a les 20 h i a les 21 h. 
Les entrades són gratuïtes però 

cal fer-ne reserva prèvia al te-
lèfon 698 080 050. La segona 
proposta tindrà lloc diumenge 
30. L’àrea de Turisme ha pre-
parat dos activitats: d’una ban-
da, els Miquelets de Catalunya 
tornaran a dur a terme visites 
guiades al conjunt fortificat. 
L’activitat està prevista a les 10 

h i compta amb places limita-
des. Posteriorment, a les 12 h, 
el músic Albino Tena oferirà un 
concert als Jardins del Prín-
cep, a tocar de la muralla de 
Remolins. Les dos propostes 
són amb entrada gratuïta i es 
poden reservar al telèfon de 
Turisme, 977 44 96 48.

Demà dissabte 22, 
espectacle ‘Pesah’ 

per recordar el llegat 
jueu, i diumenge 30, 
recorregut pel fortí 
del Bonet amb els 

Miquelets i recital als 
Jardins del Príncep

Recollida d’aliments

Un any més, Tortosa preveu 
fer una nova recollida d’ali-
ments de primavera. 
Serà els dies 4 i 5 de juny, mal-
grat que es durà a terme de 
manera diferent per la situació 
sanitària encara vigent. 
El divendres 4 hi haurà situa-
des a les entrades del mercat i 

supermercats de la ciutat cai-
xes on poder dipositar les do-
nacions de manera individual. 
Dissabte 5 ja hi haurà presèn-
cia de voluntariat als accessos 
dels supermercats per donar a 
conèixer la recollida i animar 
la ciutadania a col·laborar-hi 
amb la recollida.
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PARC DE LLOGUER 
ASSEQUIBLE 
L’Ajuntament segueix 
apostant per garantir l’accés 
a l’habitatge i fer front a les 
emergències habitacionals. 
S’ha signat un conveni amb la 
Sareb per incorporar 7 habi-
tatges més al parc de lloguer 
assequible de l’Ajuntament 
d’Amposta. El conveni 
concreta una aportació de 
7.000 euros per pis (3.500€ 
cada part), per arranjament i 
posada en servei i 125 euros 
al més per lloguer.
“A més ens hem emplaçat a 
seguir sumant habitatges de 
la seva titularitat a la gestió 
pública municipal”.

SETMANA DE LA 
NATURA 
Del 26 de maig al 5 de juny, 
se celebrarà la Setmana de 
la Natura, una setmana per 
promocionar el respecte i 
la preservació de l’entorn 
natural a través d’activitats: 
Sortides, jornades de volun-
tariat, conferencies i tallers 
conformen el programa.

‘LO PATI’ 
Lo Pati i Joventut busquen 
artistes emergents a les Ter-
res de l’Ebre, el Baix Maestrat 
i el Matarranya. Ebrergent 
2021 escollirà tres projectes 
vinculats a l’art contemporani 
per produir-los al Centre 
d’Art d’Amposta.

MÉS 
NOTÍCIES

FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA
Amposta torna a principis del segle XX
Espectacles amb entrada a l’ex-
terior, concretament a la plaça 
de l’Ajuntament i la plaça del 
Castell on no hi faltaran alguns 
dels més tradicionals com les 
varietès o el circ; el Sopar a les 
Fosques les tres nits de Festa a 
tots els bars i restaurants que 
s’adhereixin a la iniciativa; una 
ruta turística pels molins arros-
sers i una altra per l’Amposta 
del segle XX; el toc de diana al 
carrer adaptat a la normativa o 
el pregó inaugural. La Festa del 
Mercat a la Plaça arriba a la XIII 
edició aquest cap de setmana, 
des d’ahir fins el diumenge 23 
de maig amb una proposta se-
miconfinada que vol, en parau-
les de l’alcalde Adam Tomàs, 
anar recuperant la normalitat, 
seguint sempre la normativa fi-
xada pel Procicat. “No podrem 

fer ni parades ni tavernes, per-
què és un lloc on hi hauria mol-
ta concentració de gent al casc 
antic i tampoc farem especta-
cles de sala”, explica l’alcalde, 
“però sí que s’han pogut plan-
tejar activitats que ens perme-
tin tornar a abillar-nos amb les 
vestimentes típiques de princi-
pis de segle XX.

L’ampostina Aina Cid, millor esportista 
catalana del 2020

La remera ampostina Aina Cid 
i el pilot de trial Toni Bou van 
ser escollits millors esportis-
tes catalans de l’any 2020. 
Tots dos van rebre el guardó 
en el curs de la Festa de l’Es-
port Català. Després d’un any 
marcat per la pandèmia i les 
dificultats del sector esportiu, 
s’han repartit els premis que 
guardonen els principals re-
presentants esportius del país 
destacats durant la tempora-
da 2020. La remera d’Amposta 
no es va perdre la cita per a 
recollir un premi al dur tre-

ball que ha realitzat durant els 
últims anys i que l’ha portat a 
aconseguir un èxit darrere l’al-
tre. Entre ells un bronze mun-
dial (al 2018) i un or, una plata 
i un bronze en els Europeus 
de 2019, 2020, 2021 respecti-
vament. Els Jocs Olímpics de 
Tòquio és on espera ‘tocar el 
cel’ al costat de Virginia Díaz 
en la modalitat de dos sense 
timoner. 
L’alcalde Adam Tomàs mani-
festava que “Aina és un orgull 
per a Amposta, per al Club 
Nàutic Amposta, per a l’esport 

Des d’ahir i fins 
diumenge: una 

proposta semiconfinada 
que vol “recuperar la 

normalitat seguint 
sempre la normativa 
fixada pel Procicat”

EDICTEÀrea #DeltebreProjecció
Revalorització Econòmica

El Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 19 de maig de 2021, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la concessió d’in-

centius per al teixit empresarial del municipi de Deltebre afectat per les mesures en matèria de salut pública derivades de la pandèmia del COVID-19 per a l’exercici 2021 i sotmetre-les a 

informació pública per un període de vint dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de la modificació de les bases es poden consultar a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització 

econòmica tots els dies feiners, entre les 8:30 hores i les 14 hores, durant el termini de 20 dies hàbils des de la publicació del present anunci al BOP. Aquest mateix anunci es publicarà al 

DOGC i al Diari Més Ebre.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, la modificació de les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i com es disposa a 

l’article 124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.

Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 de maig de 2021                          El secretari acctal.,

David Torres Fabra

en general i per a l’esport en 
femení especialment. Un cop 

més enhorabona”.
(ebredigital.cat)
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 Consell Comarcal: segells de Cicloturisme i Senderisme
El Consell Comarcal del 
Baix Ebre ha obtingut els 
segells de Cicloturisme i 
Senderisme, dues marques 
de l’Agència Catalana de 
Turisme que integren totes 
les empreses i entitats que 
realitzen activitats relacio-
nades amb el cicloturisme i 
el senderisme.
El Baix Ebre és una desti-
nació idònia per practicar 
el cicloturisme i, en aquest 
sentit, el distintiu de l’Agèn-
cia Catalana de Turisme és 

un reconeixement a aque-
lles destinacions en què la 
bicicleta és un component 
de l’experiència turística. 
“Aquesta certificació garan-
teix que el viatger pot gaudir 
d’una experiència sostenible, 
millorant l’economia local i 
reduint l’impacte en el medi 
ambient”, ha manifestat el 
president del Consell Comar-
cal, Xavier Faura, juntament 
amb el vicepresident i con-
seller comarcal de Turisme, 
Francesc Vallespí.

L’AMETLLA DE 
MAR 
L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha reprès les obres de 
construcció del nou col·lector 
que permetran connectar 
la xarxa de sanejament de 
la zona sud del municipi 
directament a l’estació depu-
radora. L’actuació, que està 
previst que finalitzi a finals 
de juny, posarà fi als pro-
blemes del clavegueram al 
nucli urbà. El projecte inclou 
l’execució de dos trams, un a 
l’altura del peatge de l’AP-7 i 
l’altre paral·lel al vial de servei 
de l’autopista. També la 
posada en funcionament de 
noves estacions de bomba-
ment. Ara és necessari fer les 
connexions del col·lector a les 
estacions de bombament per 
finalitzar l’obra. Amb aquesta 
actuació, s’evitarà que les 
aigües residuals de la part 
sud del terme hagin de pas-
sar per tot el centre històric. 
Jordi Gaseni és l’alcalde del 
municipi. 
D’altra banda, l’Ajuntament 
calero ha iniciat les obres de 
peatonalització del carrer 
Nou, Candela i Concepció 
Arenal. Es tracta d’un projec-
te, valorat en 104.100 euros, 
subvencionat pel Pla d’Actu-
acions Municipal (PAM) de la 
Diputació de Tarragona, que 
contempla la conversió dels 
carrers per a vianants amb la 
supressió de les voreres i la 
pavimentació a un sol nivell.

CONSELL 
COMARCAL
El Consell Comarcal del Baix 
Ebre, a través el projecte Baix 
Ebre Avant, ha programat un 
cicle de seminaris de màrque-
ting digital que començarà el 
pròxim 3 de juny i que tindrà 
lloc al viver d’empreses Baix 
Ebre Innova. En concret, en-
guany es desenvoluparan un 
total de sis seminaris en què 
els assistents aprendran les
tècniques per la creació d’un 
web, comerç electrònic, 
llenguatge SEO o publicitat a 
internet.

MÉS 
NOTÍCIES

Mor un pescador d’una 
embarcació de Deltebre 

Un pescador de 42 anys 
ha mort aquest dimarts 

després d’enredar-se en una 
xarxa i caure a l’aigua mentre 
treballava mar endins.                      
Formava part, juntament amb 
una altre pescador, de la tripu-
lació d’una embarcació que ha-
via sortit del port de Deltebre. 
El company l’ha intentat treure 
de l’aigua sense èxit i una em-

barcació que es trobava a prop 
ha acudit a ajudar-los, segons 
han explicat fonts de la policia 
local de Deltebre. Quan ha po-
gut ser rescatat, les tasques de 
reanimació no han donat resul-
tat.
La comitiva judicial ha aixecat 
el cadàver al mateix port de 
Deltebre i la Guàrdia Civil ha 
assumit les diligències del cas.

DELTEBRE
Programa d’activitats que es duen a terme per 
commemorar els 44 anys de la Segregació
L’Ajuntament de Deltebre 

va presentar el programa 
d’activitats per commemorar 
els 44 anys de la Segregació.                 
Entre aquestes destaquen els 
concerts de Dàmaris Gelabert, 
un tribut al grup Queen, Elma 
acústics i el monòleg de Txabi 
Franquesa. A banda de les acti-
vitats esmentades, el programa 
dels 44 anys de Deltebre tam-
bé inclou activitats culturals 
com les converses amb artistes 
que formen part de l’exposició 
d’Arrels Enfora ubicada a l’es-
pai DeltArt; activitats esporti-
ves, com el torneig de la UD 
Jesús i Maria femení, la prova 
esportiva al millot xut amb ros-

ca, l’exhibició de força de Joan 
Ferrer, i l’exhibició de motos de 
cros de la Granota Endurera; i 
activitats relacionades amb el 
sector primari com és el cas de 
l’exhibició de gossos de mos-
tra. Per assistir als diferents 
concerts i al monòleg s’hau-
ran d’adquirir les entrades al 
web www.deltebre.cat. Ahir va 
fer-se l’acte institucional que 
comptà amb la participació del 
metge especialitzat en Medici-

na Familiar i Comunitària  David 
Espinosa.
D’altra banda, informar tam-
bé que just el dia que Deltebre 
complia 44 anys d’història, ahir 
20 de maig, l’Ajuntament ha 
engegat el procés de participa-
ció ciutadana per confeccionar 

l’Agenda d’Acció Climàtica de 
Deltebre. 
Un document que ha de per-
metre que el municipi segueixi 
avançant sota el marc dels 17 
Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) esta-
blerts per les Nacions Unides.

20 de maig: ahir 
va fer-se l’acte 

institucional

Municipis deltaïcs 
reclamen inversions a la 

companyia Endesa
Els alcaldes de l’Aldea, Ca-
marles, Deltebre, Sant Jaume 
d’Enveja i l’EMD Els Muntells 
han enviat una carta a la com-
panyia Endesa per reclamar 
inversions i actuacions de mi-
llora en el conjunt de la xar-
xa elèctrica, per així evitar els 
greuges econòmics i socials 
que pateixen els veïns i veïnes 
dels municipis cada vegada 
que hi ha talls en el subminis-
trament 
Per exemple, el passat diu-
menge, dia 9 de maig, en 
menys de 24h de diferència, es 

van produir dos talls de sub-
ministrament elèctric que van 
afectar greument el sector de 
la restauració en el dia poste-
rior a la finalització de l’estat 
d’alarma, així com també a la 
ciutadania i visitants en cap de 
setmana com a zona turística.

Es demanen 
actuacions de millora 

en el conjunt de la 
xarxa elèctrica
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PREMIATS 
XV CONCURS 
LITERARI I 
ARTÍSTIC 21 
D’ABRIL  
El Jurat Seleccionar/qualifi-
cador del XV Concurs Literari 
i Artístic 21 d’Abril 2021 
està format per Fernando 
Rico Castaño, Josep Casals 
Compaño, Antonio Toledo 
Avellanedo, graduats en 
arts aplicades i especialitat 
en tècniques i procediments 
murals, juntament amb 
Pilar Centelles Mas, com a 
membre de la comissió de 
cultura, Eva Marro Llosa com 
a Llicenciada en Filologia 
Hispànica, Mª Pilar Rius 
López, Moisés Cugat Aguiló, 
com aficionats a la fotogra-
fia, Berta Royo Cervera amb 
i Irene Negre Estorach, com 
a Regidoria d’Igualtat i Regi-
doria d’Acció Cultural respec-
tivament de l’Ajuntament de 
l’Aldea i Lluïsa Benito Pascu-
al com a dinamitzadora de la 
reunió, per decidir la selecció 
d’obres i tanmateix atorgar 
els premis corresponents. El 
jurat va acordar seleccionar: 
-Premi Narrativa

1er Premi a l’obra “Per unes 
mans fines” de l’autora Núria 
Oliva Barceló,  de Barcelona, 
amb una dotació de 200€
-Pintura premi general

1er Premi a l’obra “Mirada 
a l’Ebre” de l’Autor Joaquim 
V. Fatsini Piñol, de Deltebre, 
amb una dotació de 350€
-Premi pintura general local

1er Premi a l’obra “En un 
racó del món” de Rosa Faiges 
Gàzques, de l’Aldea, amb una 
dotació de 250€
-Premi Pintura Categoria 
Jove

1er premi, a l’obra “l’entrada 
de l’Aldea”, de l’autor Jordi 
Vilas Urbutyte, amb un lot 
de pintura i diploma.
- Premi Fotografia

1r premi, a l’obra, “Me’n 
vaig al cole”, de l’autor Abel 
Borràs Garcia, de l’Ametlla 
de Mar, amb una dotació de 
200€.

MÉS 
NOTÍCIES Nou dispositiu DEA, a la 

urbanització de Cap-Roig
L’Ajuntament ha instal·lat un 
nou dispositiu DEA (Desfi-
bril·lador Extern Automàtic) 
connectat a la xarxa del 112 
al carrer Mestral, a Cap-Roig. 
La ubicació ha estat seleccio-
nada perquè és un punt visible 
i cèntric de la urbanització, 
fet que permet que, en cas 
d’haver-se d’utilitzar el DEA, 
aquest sigui més accessible. 
Amb el nou dispositiu, l’Ampo-
lla ja disposa de 8 aparells DEA 
de propietat municipal repar-
tits per la població. Estan ubi-
cats al Poliesportiu de la zona 
del Camp de Futbol, al Casal, a 
l’escola Mediterrani, a la plaça 
González Isla, a la zona dels 
Pinets, al passeig de l’Arenal, a 
la urbanització de Cap- Roig i 
al vehicle de la Guàrdia Urbana 
que està de servei.

Plantegen un ERTO per als 
treballadors Aqua Roquetes

Futur incert per al centre es-
portiu i piscina coberta d’Aqua 
Roquetes. L’empresa con-
cessionària de l’equipament, 
Igesport, preveu aturar l’acti-
vitat temporalment i posar els 
seus 18 empleats en ERTO a 
partir de mitjans de juny, si no 
fructifiquen les negociacions 
obertes amb l’Ajuntament, ti-
tular de la instal·lació. Fonts de 
l’empresa consultades pel Dia-
ri de Tarragona, afirmen que la 
situació econòmica actual és 
«insostenible». Segons detalla 
al Diari l’alcalde de Roquetes, 
Paco Gas, l’Ajuntament ha tra-
mitat una partida per compen-
sar les pèrdues generades a 
l’activitat pel Covid, «però es 
tracta d’una mesura que re-
quereix uns tràmits que són 
preceptius i no és immediata». 

I és que els fons de compen-
sació surten del romanent de 
tresoreria del l’exercici 2020 i 
la mesura va ser aprovada en 
el plenari de l’Ajuntament de 
Roquetes d’aquest mateix mes 
de maig. Amb tot, la quantitat, 
uns 66.000 euros, és menor 
a la que sol·licitava l’empresa 
concessionària. Des del go-
vern municipal expliquen  que 
es continuarà negociant per 
trobar un «equilibri econòmic» 
per a la concessió. La voluntat 
és arribar a un acord abans del 
15 de juny i poder mantenir així 
l’activitat i que no tanquin les 
instal·lacions, segons assegura 
Paco Gas, qui explica que els 
grups de l’oposició són conei-
xedors de l’estat de la qüestió i 
les negociacions.
(Notícia del Diari de Tarragona)

L’AMPOLLA ROQUETES

FITUR

Les marques turístiques Costa 
Daurada i Terres de l’Ebre es 
promocionaran un any més 
a la Fira Internacional de Tu-
risme, FITUR, que se celebra 
del 19 al 23 de maig a Madrid. 
Un total de 27 ens públics i 
privats del Camp de Tarrago-
na, del Baix Penedès i de les 
Terres de l’Ebre hi participa-
ran enguany, encapçalats pel 
Patronat de Turisme de la Di-
putació. La presidenta, Noe-
mí Llauradó; la presidenta del 
Patronat de Turisme, Meritxell 
Roigé, i la vicepresidenta del 
Patronat, Camí Mendoza, van 
visitar aquest dimecres els es-
tands de les marques Terres 
de l’Ebre i Costa Daurada 
Pel que fa a la marca turística 
Terres de l’Ebre, s’hi promoci-
onaran els municipis de Torto-
sa, Ascó, l’Ampolla, Alcanar, la 
Ràpita i Amposta. 
La promoció conjunta de les 
marques turístiques que ges-
tiona el Patronat de Turisme 
de la Diputació continuarà les 
properes setmanes, en con-
cret a Navartur.

Les Terres 
de l’Ebre es 

promocionen

DELTA

Representants del Departa-
ment de Territori i Sostenibi-
litat i de la Taula de Consens 
del Delta s’han reunit aquest 
dijous per analitzar la propos-
ta del ministeri per la Transi-
ció Ecològica i Repte Demo-
gràfic de mobilitzar i aportar 
385.000 metres cúbics de 
sorra per protegir el front lito-
ral del Delta. 
En un comunicat, Territori 
s’ha mostrat partidari d’una 
“solució estructural i definiti-
va” que passaria per mobilitzar 
els sediments del riu retinguts 
als embassaments però ha 
defensat que “mentrestant cal 
protegir el Delta”. 
“La protecció del litoral amb 
la translocació de sorres, tot i 
que no pot ser una solució es-
tructural, sí que és necessària 
i urgent en la situació actual”, 
ha dit el conseller Damià Cal-
vet.

Aportació 
de 385.000 

metres cúbics 
de sorra al 

front litoral 

COPATE

El Consorci de Polítiques Am-
bientals de les Terres de l’Ebre 
(COPATE) organitza un fòrum 
formatiu, adreçat a les empre-
ses acreditades amb la marca 
Terres de l’Ebre, Reserva de la 
Biosfera, que es centrarà en el 
turisme de proximitat i la gas-
tronomia.
Una jornada que tindrà lloc el 
pròxim 26 de maig, a les 18.00 
hores, de forma virtual i que 
serà d’interès tant per les em-
preses de tipus agroalimentari 
que consideren el turisme ru-
ral i sostenible com una opor-
tunitat per diversificar la seua 
activitat econòmica, com per 
les empreses turístiques que 
vinculen la seua oferta al pai-
satge i sabors del territori.
“L’objectiu del fòrum és es-
tablir un espai permanent de 
col·laboració publicoprivada, 
crear sinergies per consolidar 
la marca”.

Fòrum formatiu 
centrat en el 
turisme de 

proximitat i la
gastronomia

ROQUETES

L’àrea de Dinamització Eco-
nòmica de l’Ajuntament de 
inicia una nova acció dins 
la campanya de promoció 
del comerç local “Compra a 
casa, compra a Roquetes” i 
“Compra a casa, compra a la 
Ravaleta” amb l’objectiu d’in-
centivar la compra local i de 
proximitat, ajudant així als 
seus comerciants, un sector 
castigat per la pandèmia. 
La campanya, a més de pro-
moure el comerç local in-
trodueix elements ambien-
tals, ja que s’obsequia amb 
bosses de cotó reciclat per 
reduir l’ús del plàstic en les 
nostres compres ajudant així 
a preservar el medi ambient. 
Aquesta nova acció comerci-
al s’emmarca amb les practi-
cades per l’Ajuntament en els 
últims mesos per dinamitzar 
el comerç de proximitat, una 
d’elles l’elaboració d’un Di-
rectori Comercial, on es pot 
trobar un llistat amb els es-
tabliments comercials o els 
bars i restaurants que servei-
xen àpats a domicili.

Promoció del 
comerç de la 

ciutat
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Montsià Clean Up Challenge: “la comarca més neta”

IRTA DE LA 
RÀPITA: 
PROJECTE 
MIGRATOEBRE  
La tornada de l’esturió al 
riu Ebre és cada cop més a 
prop. Els quatre esturions 
que van arribar de França 
fa dos anys “s’aclimaten 
bé” a l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA) de la Ràpita. 
El projecte forma part 
del LIFE MigratoEbre que 
pretén recuperar els peixos 
migratoris al riu Ebre i 
millorar-ne la connecti-
vitat. El comportament 
dels esturions ha estat “el 
normal” des que van arri-
bar a la Ràpita i els quatre 
exemplars “s’han adaptat 
bé a les noves condicions”. 
Aquests esturions no 
s’alliberaran al riu, però 
“podrien servir per establir 
un nucli de cria de l’espècie 
a la Ràpita amb la finalitat 
de repoblar el riu Ebre”.

ALCANAR: 
L’ACTIVITAT 
NÀUTICA DE 
VELA, UN 
NOU RECURS 
EDUCATIU I DE 
LLEURE
L’activitat nàutica ha es-
devingut una peça clau en 
el model de desenvolupa-
ment turístic del municipi i, 
a la vegada, un nou recurs 
educatiu dins l’activitat 
curricular de l’Escola Mar-
jal de les Cases d’Alcanar. 
Després que l’Ajuntament 
haja treballat intensament 
durant anys en el posicio-
nament gastronòmic i en 
la millora de la posició de 
les Cases com a destinació 
de qualitat, fet que ha per-
mès assolir el segell Vila 
Marinera, d’aquí al final 
del mandat els esforços 
se centren al voltant del 
posicionament com a destí 
turístic associat a l’activi-
tat nàutica.

MÉS 
NOTÍCIES

Jornades Gastronòmiques del Llagostí de les Cases 
d’Alcanar: del 28 de maig al 22 de juny

Un any més es duen a 
terme les Jornades 

Gastronòmiques del 
Llagostí, en les quals 
diversos restauradors 
d’Alcanar i les Cases 
s’uneixen per a presentar-
nos uns menús amb el 
llagostí com a protagonista 
principal. Enguany se 
celebren del 28 de maig al 
22 de juny.                    
D’entre els tresors amb què 
ens obsequia la nostra mar 
Mediterrània, el llagostí des-
taca com a producte estrella 
durant aquesta època de l’any. 
“El llagostí que es pesca a les 
nostres aigües té una fisiologia 
característica”. 

Valorat i reconegut arreu, arri-
ba a les taules dels nostres res-
taurants amb una cuina de tota 
la vida i alhora innovadora que 
va des del ranxo de barca o els 
arrossos més tradicionals fins 
a les propostes més creatives, 
enginy dels membres del Col.
lectiu Gastronòmic.
La informació sobre els res-
taurants participants, així com 
sobre els menús, està disponi-
ble als webs d’Alcanar Turisme 
i de l’Ajuntament d’Alcanar.

LA RÀPITA
El municipi revalida les banderes blaves de la 
platja del Garbí i la platja de les Delícies
La Ràpita revalida les 

banderes blaves de la 
platja del Garbí i la platja de 
les Delícies, una temporada 
més.                
Un tribunal internacional de 
la Fundació Ambiental, en 
col·laboració amb l’Associ-
ació d’Educació Ambiental i 
del Consumidor, ha atorgat el 
distintiu de Bandera Blava, re-
conegut internacionalment, a 
les dues platges de la Ràpita 
per la seva qualitat. L’alcalde 
de la Ràpita, Josep Caparrós, 
exposa que “aconseguir les 
dos banderes blaves és motiu 
de satisfacció perquè significa 
que rebem un segell de qua-

litat per les platges del nos-
tre municipi, que són un dels 
nostres atractius i potencials”. 
Caparrós assegura que “conti-
nuarem esforçant-nos per se-
guir onejant-les durant molts 
d’anys”. 
Les altres platges bandera 
blava de les Terres de l’Ebre 
són: Calafató, Sant Jordi d’Al-
fama, Cala Forn, Pixavaques i 
L’Alguer (L’Ametlla); Cap Roig 
i Les Avellanes (L’Ampolla);  
Riumar (Deltebre), i Les Cases 
d’Alcanar-El Marjal (Alcanar). 
Cal destacar que el municipi 
de l’Ametlla de Mar és el se-
gon municipi català amb més 
Banderes Blaves a les platges.

El llagostí serà el 
protagonista en els 

menús

El Consell Comarcal del 
Montsià, juntament amb el 
repte Catalunya Clean Up 
Challenge i onze ajuntaments 
de la comarca, ha impulsat la 
iniciativa Montsià Clean Up 
Challenge. L’objectiu és mo-
tivar a totes les veïnes i veïns 
de la comarca a recollir els 
residus que es troben en els 
espais naturals. «És impres-
cindible conscienciar la ciu-
tadania de la importància de 

no embrutar i netejar el nos-
tre entorn. Els residus són una 
problemàtica ben present en 
l’actualitat i des de l’ens comar-
cal tenim molt clar que volem 
estar al costat de la solució», 
apunta el president, Joan Roig. 
Per participar-hi només cal 
descarregar-se l’aplicació de 
mòbil gratuïta Litterati, unir-
se al repte amb les etiquetes 
#Montsia i #Catalunya i te-
nir ganes de millorar l’entorn. 

Quan es troba algun residu cal 
fer-li una foto i recollir-lo. La 
mateixa app Litterati geoloca-
litza automàticament l’objecte 

fotografiat i també permet 
posar etiquetes d’allò que 
s’ha trobat, el seu material i la 
seva marca.
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L’any 2020 a causa de la 
situació de pandèmia no vam 
tenir Festes Majors, tampoc 
la representació de pubilles 
o la incorporació per primer 
cop de la figura dels pubills 
que estava prevista. Des 
de la regidoria de festes, va 
acordar-se que l’any següent 
recuperarien el pubillatge 
donant així l’oportunitat a 
les dues quintes de viure 
unes festes majors com a 
representants del poble. Dalia 
Fernández i Pol Pitarch són 
els representants dels petits.
Paula Escobar i Albert Cid van 
sortir com a representants 
dels grans. (La Plana Ràdio)

SANTA 
BÀRBARA

Les rèpliques d’avions de la 
Guerra Civil realitzades al 
Centre d’Aviació Històrica 
de la Sénia formaran part 
de la instal·lació Vol Interior 
de l’artista barceloní Fran-
cesc Torres. El CAHS, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de la Sénia, cedirà els avions 
al MNAC, que disposarà dels 
aparells per usar-los com a 
component principal d’una 
instal·lació que pretén explo-
rar l’impacte que la guerra des 
del cel va suposar a la Guerra 
Civil, tot revisant la idea de 
sacrifici. L’autor, després 
d’una visita al centre d’aviació 
senienc, va fer la proposta 
per disposar de les rèpliques 
a escala 1:1 dels Polikarpov i 
Katiuska que des de fa anys 
s’exposen a la Sénia i que, 
ara, Torres relacionarà amb 
obres de la col·lecció històrica 
del museu. La informació de 
les dates i situació d’aquesta 
exposició es donarà a conèixer 
ben aviat. 

LA SÉNIA

SANTA BÀRBARA
El conductor d’un turisme va morir dimarts 

 en una col·lisió a la T-331
El Servei Català de Trànsit va 
informar dimarts que es va re-
gistrar un sinistre viari mortal 
a la T-331, al punt quilomètric 
16, a l’altura de Santa Bàrbara 
en sentit Tortosa. 
Per causes que, en el moment 
del nostre tancament, encara 
s’estaven investigant, van to-
par frontalment dos turismes i 
com a conseqüència de l’ac-
cident va morir el conductor 
d’un dels vehicles, T.F.A veí de 
Santa Bàrbara de 44 anys .
La conductora de l’altre cotxe 
va resultar ferida menys greu 
i fou traslladada a l’hospital 
Verge de la Cinta de Tortosa.
Arran de la incidència, es van 
activar cinc patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, cinc do-
tacions dels Bombers de la 

Generalitat que van realitzar 
tasques d’excarceració, i dues 
unitats del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM), a 
més de l’atenció psicològica 
que va rebte la família. Quant 
a l’afectació viària, la carrete-
ra va quedartallada.
Amb aquesta víctima, són 39 

El conductor que va 
perdre la vida és un 

veí de Santa Bàrbara 
de 44 anys

les persones que han mort en 
accident de trànsit enguany a 
la xarxa viària interurbana de 

Catalunya.
(La Plana Ràdio). 
Foto: ebredigital.cat

ULLDECONA

Una de les mesures més im-
portants de foment de l’estal-
vi energètic i econòmic que 
està duent a terme durant el 
present mandat l’Ajuntament 
d’Ulldecona és el canvi d’en-
llumenat públic. Actualment 
s’està executant la segona 
fase de les obres de substitu-
ció de lluminàries i conduc-
tors elèctrics, amb una inversió 
de 266.870 euros. Entre finals 
del 2019 i principis del 2020 
es va executar la primera part 
de l’actuació amb una inversió 
de 254.623 euros. S’estima un 
consum de la instal·lació actual 
de 624.237 kWh/any, que pas-
sarà a ser de 119.602. A nivell 
econòmic això suposa passar 
d’un cost de més de 83.000 
euros a un de 16.000 euros, 
per tant, significa un estalvi 
anual d’uns 67.000.

Canvi 
d’enllumenat 

públic per 
reduir el 
consum 

energètic

ALCANAR

La campanya dels cítrics a les 
Terres de l’Ebre ja es pot donar 
per finalitzada. Aquesta és la 
campanya agrícola més llarga 
de Catalunya perquè comen-
ça al setembre i acaba al maig 
amb una durada de nou me-
sos. Al voltant de 10.000 tem-
porers han contribuït a dur-la 
a terme per collir, envasar i 
enviar a mercat, majoritària-
ment d’exportació a Europa, 
al voltant de les 145.000 to-
nes de mandarina i 50.000 to-
nes de taronja. La campanya 
ha superat dues onades de 
la COVID-19 i els pocs brots 
detectats no han aturat en 
cap moment el funcionament 
normal de les empreses citrí-
coles ebrenques. El president 
del Consell Regulador de la 
IGP Clementines, Federico 
Tarazona, l’alcalde d’Alcanar, 
Joan Roig, i el director dels 
Serveis Territorials d’Agricul-
tura, Jesús Gómez, van fer la 
valoració de la campanya, ahir 
a Alcanar.

Valoració de la 
campanya de 

cítrics

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la Sénia va in-
formar que degut a l’evolució 
favorable que aquestes últimes 
setmanes està prenent la situ-
ació de la pandèmia COVID, ha 
augmentat la probabilitat “de 
que puguem portar a terme 
(amb les mesures necessàries), 
una part important dels actes i 
activitats de les Festes Majors 
2021”.
Per tal de creuar informació 
sobre aquest tema entre la re-
gidoria de Festes i les entitats 
locals, es va convocar una re-
unió a la Casa de Cultura.

Possibilitats 
de fer una part 
dels actes de la 

Festa Major

IRTA

Insectes parasitoides pro-
vinents de Sud-Àfrica i criats a 
les instal·lacions de l’IRTA (Ins-
tituto de recerca i Tecnología 
Agroalimentàries) sobrevolen 
ja els camps de cítrics de les 
Terres de l’Ebre amb l’objectiu 
de combatre la plaga del co-
tonet. Els tècnics han allibe-
rat els primers 400 exemplars 
en un camp de Tortosa amb 
l’objectiu de que s’escampin, 
es reprodueixin i puguin con-
trolar biològicament de for-
ma efectiva els paràsits sense 
haver de recórrer a tracta-
ments fitosanitaris. La plaga, 
provinent de Sud-Àfrica, es 
concentra actualment en uns 
catorze focus a la zona pro-
ductora citrícola de les Terres 
de l’Ebre i pot causar impor-
tants deformacions a la fruita, 
amb pèrdues que poden arri-
bar al 40% de la producció.

Insectes 
sud-africans 
per combatre 
el cotonet als 

cítrics
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VILA D’ASCÓ

L’obra Camins de desig, una 
novel·la de Carles Castell, es va 
emportar el 33è Premi Literari 
Vila d’Ascó; un relat que expli-
ca el retorn a Catalunya d’una 
persona que per raons laborals 
i personals viu a l’estranger, i 
en aquest retorn, recupera ra-
cons d’infantesa i de joventut. 
el poemari Circumnavegació, 
de Manuel Rivera, va ser l’obra 
guanyadora del 16è Premi de 
Poesia Joan Perucho. el Premi 
de Narrativa Jove Sant Jordi va 
assolir la 31a edició, consoli-
dant-se com una pedrera li-
terària pels joves escriptors de 
14 a 20 anys. Nerea Ortiz, amb 
l’obra Els amics i Ivan Querol, 
amb Calma van obtenir els 
guardons en la categoria de 14 
a 17 anys; mentre que Aina Ri-
bes, amb l’obra Pels que no hi 
són i Etna Miró amb Valltendra, 
van emportar-se els premis en 
la categoria de 18 a 20 anys.
La Nit de la Cultura es va com-
pletar amb el lliurament dels 
premis corresponents al 33è 
Concurs de Fotografia Vila d’As-
có en les modalitats blanc-i-
negre, i color, i amb instantànies 
sobre el poble com a protago-
nistes. (ebredigital.cat)

Premi 
Literari

TERRA ALTA

La diversificació econòmica, 
una formació especialitzada, 
millor connectivitat i transport 
públic o una aposta cultural 
participativa són alguns dels 
factors que poden frenar el 
despoblament i retenir i atreu-
re talent a la Terra Alta. El Con-
sell Comarcal ha dut a terme 
una diagnosi socioeconòmica 
amb la participació de 92 per-
sones, de diferents àmbits, en 
sis tallers d’anàlisis. Els resul-
tats destaquen que cal impul-
sar la indústria agroalimentària 
i el turisme per generar opor-
tunitats i revertir la pèrdua de 
població. La comarca avisa 
que “la manca d’un model pro-
pi de gestió forestal i transició 
energètica” posen en risc els 
actius agraris i turístics i aposta 
per una governança “renovada, 
més compartida i participada”.

Diagnosi 
econòmica per 

detectar les 
oportunitats 
de futur de la 

comarca

HORTA

Un centenar de persones han 
participat a la ruta artística ‘Els 
Ports, natura i art’, aquest diu-
menge. El sender que uneix 
el Mas de la Franqueta d’Hor-
ta de Sant Joan amb el Racó 
de Corretja, al Parc Natural 
dels Ports, ha acollit la sise-
na edició del cicle. Durant el 
recorregut s’ha proposat als 
visitants un diàleg entre l’art 
i la natura enmig dels bos-
cos a través d’intervencions 
efímeres, com instal·lacions 
pictòriques sobre les roques, 
reflexions sobre els sons de 
la natura, la relació de l’home 
amb el medi ambient o la visu-
alització de formes d’art con-
ceptual en el bosc. 
El públic ha pogut interacci-
onar amb els creadors i acos-
tar-se a l’entorn a través de la 
seva mirada.
Els participants s’ha dividit en 
diferents torns. Els creadors de 
les intervencions han estat Nil 
Nebot Torrella (Gelida), Teresa 
Mulet (Barcelona-Amposta), 
Núria Arias López (Amposta), 
Jordi Abelló Vilella (Reus) i la 
performance de Jordina Ros 
amb Pere Estadella (Cambrils)

‘Els Ports, 
natura i art’ 

RIBERA

El director de Transports i Mo-
bilitat, David Saldoni, ha pre-
sentat una millora de l’oferta 
de transport públic de la Ri-
bera d’Ebre amb més expedi-
cions i horaris més coordinats 
entre els municipis de l’eix de 
l’Ebre, la C-12 nord. També es 
facilitaran els transbordaments 
des de Móra d’Ebre per anar a 
cap a altres capitals comarcals 
com Gandesa, Tortosa, Falset, 
Reus, Tarragona i Barcelona, i 
que es pugui tornar a la tarda. 
En concret, s’afegeixen 4 no-
ves expedicions a les 9 exis-
tents. Així s’evitaran els buits 
horaris actuals de 7 hores 
sense servei. Els horaris s’ade-
quaran a la jornada lectiva de 
l’Institut i a l’oferta de trens 
de l’R-15, sobretot a la Torre 
de l’Espanyol, Vinebre i Garcia 
que no tenen estació. La millo-
ra s’ha fet a partir de l’enquesta 
de mobilitat quotidiana, en el 
marc de treball de la Taula de 
Mobilitat. Entre les novetats es 
proposa afegir 2 noves expedi-
cions a Tivissa en període lec-
tiu, de 8 a 10 expedicions, i do-
blar l’oferta existent entre Móra 
d’Ebre, Reus i Tarragona.

Més servei de 
bus

La literatura torna amb un 
Litterarum híbrid

La literatura torna als escena-
ris de Móra d’Ebre en una nova 
edició de Litterarum en format 
híbrid i que fusiona la Fira del 
Llibre Ebrenc, que compleix 18 
edicions. Entre el 28 i el 30 de 
maig es faran 32 presentaci-
ons de llibres, ponències, i es 
representaran 12 espectacles 
literaris, 3 per a públic infantil. 

El cap de cartell és Cris Juani-
co amb un repertori de poesia 
musicada de Vicent Andrés 
Estellés i Gomercint Riera. En-
tre els autors portats a escena 
destaca també Joan Perucho, 
Felicia Fusté o Gabriel Ferra-
ter. La morenca Gemma Sas-
tre s’estrena en la direcció del 
certamen

Seu de la Mobile Week per 
tercer any consecutiu 

La Ribera d’Ebre serà seu de 
la Mobile Week Catalunya per 
tercer any consecutiu. 
És l’única comarca del país 
que forma part al complet del 
certament tecnològic i l’únic 
representant de Tarragona i 
l’Ebre. S’han programat setze 
activitats, en vuit municipis. 
Es debatrà sobre aplicacions 
concretes del 5G rural en àm-
bits com els drons, la salut di-

gital o els jocs amb codis QR. 
També hi haurà activitats ori-
entades a la innovació social 
digital per a escoles i a la im-
plantació del comerç electrò-
nic. 
Les pròximes setmanes el 
Consell Comarcal de la Ribera 
d’Ebre detallarà les activitats 
programades a la comarca, 
que ha apostat pel desplega-
ment de la tecnologia 5G.

MÓRA D’EBRE RIBERA D’EBRE

FRESHLY 
COSMETICS 
L’empresa Freshly Cosmetics 
ha iniciat la construcció del 
nou centre logístic al polígon 
industrial La Plana. S’han fet 
els primers moviments de 
terres i està previst que en 
dues setmanes comenci la 
fase de cimentació. Freshly 
inverteix 4 milions en aquesta 
nova nau. El Centre Logístic 
tindrà 14.000 quadrats (cinc 
vegades la superfície actual). 
En tres anys, la companyia 
preveu crear fins a 150 llocs 
de treball a Gandesa, on ac-
tualment la plantilla és d’uns 
40 empleats (l’empresa en té 
prop de 200).

OPOSICIÓ A LES 
OBRES INICIADES 
AL TRAM URBÀ 
Naturgy va iniciar, amb 
l’autorització de Territori, 
la modificació de la plaça 
Francesc Serres de Gandesa 
perquè hi puguin passar els 
camions que transportaran 
grans aerogeneradors al nou 
parc eòlic de Vilalba. L’Ajun-
tament s’oposa a l’obra que 
suposa rebaixar la rotonda, 
perdre superfície al pàrquing 
del pavelló i desmuntar la 
Creu de Terme que la presi-
deix.  L’alcalde Carles Luz ha 
lamentat que el Govern els 
hagi deixat sols i els veïns 
denuncien que els munici-
pis estan indefensos si les 
energètiques compten amb la 
complicitat de la Generalitat.

GANDESA

La Ribera d’Ebre s’ha adherit 
al Dia Contra l’Homofòbia, la 
Transfòbia i la Bifòbia. Aquest 
dilluns s’ha llegit un manifest 
institucional contra “tota 
situació de discriminació, d’in-
justícia i de violència envers 
les persones per identitat de 
gènere o orientacions sexuals 
i afectives”. Per donar visibi-
litat a la reivindicació el duo 
pictòric Alasombra pintaran 
murals amb grafits a tots 
els pobles de la comarca. El 
primer s’ha fet aquest dilluns 
a Móra d’Ebre.

RIBERA
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DELTEBRE

En la sessió plenària també 
s’han aprovat les següent 
mocions: moció d’ERC per 
al reconeixement públic del 
dol perinetal, gestacional i 
neonatal, amb els vots favo-
rables de tots els partits po-
lítics; moció d’ERC-Més Del-
tebre per exigir una resposta 
de l’Estat espanyol en relació 
amb la sol·licitud de zona ca-
tastròfica en conseqüència 
del temporal Glòria, aprova-
da amb els vots favorables de 
tots els grups; Moció per a la 
regulació d’un aparcament 
provisional d’autoservei per 
autocaravanes, que ha estat 
rebutjada amb el vot contrari 
d’Enlairem Deltebre; i, final-
ment, moció del PSC per tal 
que el Govern de l’Estat i el 
Parc Natural facilitin la instal-
lació d’un mirador d’aus a la 
finca de Bombita i a Riumar, 
que ha estat aprovada amb 
els vots favorables de tots els 
grups polítics.

Mocions al ple

DELTEBRE

Aparcar a les platges de la 
Marquesa i la Bassa de l’Are-
na, a Deltebre, serà també de 
pagament per als usuaris que 
no siguin veïns dels municipi 
després de l’allau de turistes de 
la setmana santa passada. La 
proposta per crear aquest estiu 
un miler de places d’aparca-
ment en espais turístics, també 
específicament per a autoca-
ravanes, va ser aprovada al ple. 
Concretament, la idea passa 
per habilitar dos nous aparca-
ments regulats a les esmenta-
des platges, amb unes 650 pla-
ces, fent ús de terrenys cedits 
per particulars així com amb 
l’autorització de la Direcció 
General de Costes estatal. Dei-
xar-hi el cotxe o l’autocarava-
na costarà quatre euros durant 
cinc hores, vuit durant tota la 

S’habilitaran aparcaments de 
pagament a les platges de la 

Marquesa i la Bassa de l’Arena

PAÜLS

La XVIII Fira de la Cirera de 
Paüls serà el primer cap de 
setmana de juny. Serà una 
edició semiconfinada, adap-
tada a l’actual situació, amb 
mercat de productes i actes 
que es podran seguir per in-
ternet. Enguany, l’Ajuntament 
no farà la fira per tot el poble, 
sinó que habilitarà un mercat 
de la cirera a la Plaça Major 
perquè es pugui comprar 
directament el producte al 
pagès seguint tots els proto-
cols, control de l’aforament i 
mesures per mantenir la dis-
tància. A més del mercat de la 
cirera i productes artesanals, 
també s’ha treballat en un 
programa d’activitats, adap-
tat a l’actual situació. Una al-
tra novetat és que s’ampliarà 
la zona de terrassa dels bars i 
restaurants en horari de fira, 
per assegurar les distàncies i 
donar un millor servei.

Fira de la Cirera
adaptada

L’Ajuntament aprova nous ajuts per a
empreses, autònoms i comerços

L’Ajuntament segueix treba-
llant en la reactivació socio-
econòmica del municipi. Si bé 
el darrer any entre ajuts direc-
tes i indirectes es van destinar 
300.000€ a les famílies, em-
preses, autònoms i comerços, 
i es van crear noves eines com 
el cas de l’EuroDelta, en la ses-
sió plenària d’aquest mes de 
maig s’ha aprovat una nova lí-
nia d’ajuts destinada a les ac-
tivitats comercials afectades 
per la pandèmia. Els ajuts, que 
seran directes i complementa-
ris, oscil·laran entre els 120€ i 
els 190€, i se sumaran, tal com 
s’ha esmentat anteriorment, als 
atorgats en darreres convoca-
tòries. En la mateixa línia, tam-
bé es mantindran suspensions 
parcials de certes taxes com és 
el cas l’ocupació de la terras-
sa, la qual ha estat suspesa du-
rant 24 mesos i que ara estarà 
suspesa en un 50% fins al mes 
d’octubre, i en un 25% fins a fi-
nals d’any. A la vegada, també 
es manté gratuïta l’ampliació 
de terrasses sol·licitades per 
augmentar l’espai entre taules 

a causa de la pandèmia.
Una altra taxa que també es 
manté parcialment suspesa és 
la Llicència d’obertura d’esta-
bliments, la qual només es co-
brarà a la meitat del seu import 
habitual. La taxa de documents 
administratius, i de l’ús d’instal-
lacions municipals continuaran 
suspeses.
El portaveu d’ERC Deltebre, 
Joan Alginet, ha destacat que 
“totes les ajudes són benvin-
gudes, però aquesta la consi-
derem insuficient i s’haurien 
de cercar mesures més con-
tundents”. La proposta d’ajuts 
ha estat aprovada amb els vots 
favorables d’Enlairem Deltebre 
i el PSC Deltebre, i l’abstenció 
d’ERC – Més Deltebre.
A causa de la suspensió de les 
regles fiscals per aquest any, 
l’Ajuntament de Deltebre po-
drà utilitzar part del romanent 
que s’eleva fins als 4.811.555€. 
La incorporació ascendeix a
2.699.842€ i respon a l’estal-
vi de l’Ajuntament en els úl-
tims anys que facilitarà que no 
s’hagi de sol·licitar el préstec 

Promoció turística com la 
capital de la mel

L’Ajuntament del Perelló ha 
creat la marca ‘Turisme Perelló, 
capital de la mel’ amb l’objectiu 
de posicionar el municipi com 
a referent en el món apícola i 
per tal de reforçar i donar a 
conèixer tota la seua oferta tu-
rística. L’alcaldessa, Maria Cin-
ta Llaó, i el regidor de Turisme, 
Ruben Cano, han presentat, 
coincidint amb el Dia Interna-
cional de l’Abella, la nova mar-
ca turística en un acte virtual. 
Un 40% de la mel del país es 
produeix al Perelló on es con-
centren prop de 40 explotaci-
ons apícoles. I amb l’objectiu 

d’aprofitar aquest potencial, 
l’Ajuntament ha optat per con-
vertir el món de les abelles i la 
mel en la seua marca turística. 
“Hem de treballar tots conjun-
tament per superar l’actual crisi 
sanitària derivada de la pandè-
mia i des de l’Ajuntament pen-
sem que una manera de fer-ho 
és amb una marca que englobi 
sota un mateix paraigües tant la 
promoció turística, com la gas-
tronomia, la cultura, els serveis, 
etcètera, i aquesta marca no 
pot ser altra que Turisme Pere-
lló, capital de la mel”, ha mani-
festat l’alcaldessa.

DELTEBRE EL PERELLÓ

DELTA

L’Associació d’Empreses 
d’Ecoturisme del Delta de 
l’Ebre (AEEDE) ha creat una 
marca segell per consolidar 
el Delta com a referent inter-
nacional en ecoturisme. Les 
43 empreses de l’entitat, que 
ja compten amb la certifica-
ció de la carta europea de 
Turisme Sostenible, mostren 
la seva oferta en un web on 
es pot planificar una esta-
da “sostenible”. El projecte, 
subvencionat pel Consorci 
per a la Formació Contínua 
de Catalunya (CONFORCAT), 
vol posicionar el Delta com 
un destí ecoturístic capaç 
d’oferir activitats al llarg de 
tot l’any i apropar el concep-
te del turisme sostenible als 
visitants i a la població lo-
cal. La nova marca Delta de 
l’Ebre Ecoturisme s’ha pre-
sentat acompanyada de l’es-
lògan ‘Tu i el Delta’.

Referent de 
l’ecoturisme

previst en la seva totalitat per 
fer front a part de les inversi-
ons que havia de dur a terme 
l’Ajuntament de Deltebre. A la 
vegada, també servirà per re-
forçar les actuacions als camins 
rurals, arranjament de carrers, 
adequació edificis municipals 
i les actuacions d’adequació 
dels aparcaments de les plat-
ges de Deltebre. El plenari de 
Deltebre també ha aprovat una 
proposta d’alcaldia que recull 
la sol·licitud dels pares i mares 
del municipi de disposar de la 
jornada escolar continuada. 
Aquest punt ha estat aprovat 
per unanimitat de tots els grups 
polítics. Entre d’altres qüesti-
ons, entre d’altres, el plenari 
també ha tirat avant l’aprovació 
provisional del Pla Especial del 
Port de Deltebre i el reglament 
del Consell Municipal del Sec-
tor Primari.

Plenari 
del mes de maig

jornada. L’alcalde, Lluís Soler, 
creu que aquesta proposta de 
regulació i pagament –de la 
qual en quedaran exclosos els 
veïns que paguin l’import de 
circulació al municipi- no per-
judicarà l’afluència turística a la 
zona.  
Les autocaravanes tindran tam-
bé un nou espai habilitat espe-
cíficament amb la tarificació de 
zona groga prop del nucli urbà 
i al costat del pont lo Passador. 
Substituirà la zona del polígon 
industrial que va quedar fora de 
regulació. El pla d’aparcaments 
estiuencs es completarà amb la 
reordenació de la zona verda 
d’aparcament del passeig marí-
tim de Riumar -amb tarifes que 
tampoc pagaran els veïns de la 
urbanització- fins a completar 
el miler de places previstes.
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ESQUERRA 
ACONSEGUEIX 
QUE LA LLEI DEL 
CANVI CLIMÀTIC  
INCORPORE LA 
GESTIÓ DELS 
SEDIMENTS EN 
LA PLANIFICACIÓ 
HIDROLÒGICA 
La diputada republicana al 
Congrés, Norma Pujol, i el 
secretari de Transició Ecolò-
gica de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra, Paco Gas, han 
explicat la importància de les 
esmenes que ha incorporat el 
seu partit, a l’acabada d’apro-
var, llei del canvi climàtic i la 
transició energètica. “Esquer-
ra hem aconseguit incorporar 
la gestió dels sediments a 
l’articulat de la llei del canvi 
climàtic, i per tant la planifica-
ció hidrològica l’haurà de tenir 
en compte”. Ha afirmat Pujol, 
recordant tot seguit que “sen-
se aigua i sense sediments no 
hi ha Delta, així que per afron-
tar la lluita contra el canvi 
climàtic cal l’aportació de més 
cabals i més sediments da-
vant l’amenaça de la regressió 
i la subsidència”. La diputada 
ha explicat que “en veure que 
la Llei no feia cap referència 
als sediments i la seva gestió, 
Esquerra vam presentar-hi 
una esmena d’addicció”, la 
qual va ser aprovada durant 
el primer tràmit de debat al 
Congrés.  La planificació i la 
gestió hidrològiques hauran  
“d’incloure en la planificació 
els impactes derivats de la 
retenció de sediments als em-
bassaments i les solucions per 
a la seva mobilització, amb el 
doble objectiu de mantenir 
la capacitat de regulació dels 
embassaments i de restaurar 
el transport de sediments 
als sistemes costaners per 
a frenar la regressió de les 
platges i la subsidència dels 
deltes”.  Paco Gas ha destacat 
les aportacions fetes a la Llei 
amb la  presentació de 172 
esmenes, de les quals 48 van 
ser admeses o transacciona-
des; i “de manera especial les 
fetes des de la Federació de 
l’Ebre d’Esquerra, que afecten 
directament les Terres de 
l’Ebre, però també a l’àmbit 
general, com són les cen-
trals nuclears i la gestió dels 
sediments”. 

Pere Aragonès i Jordi Sànchez van presentar l’acord de Govern dilluns passat.

POLÍTICA
El nou delegat del Govern a l’Ebre serà d’ERC
Xavier Pallarés deixarà de 

ser delegat del Govern a 
les Terres de l’Ebre després 
de deu anys ocupant el 
despatx del carrer Montcada 
de Tortosa.                
L’acord al qual van arribar 
aquest dilluns Esquerra Repu-
blicana i Junts per Catalunya 
per formar Govern i investir 
Pere Aragonès nou president 
preveu un intercanvi en les 
delegacions territorials. Així, 
la delegació de les Terres de 
l’Ebre tornarà a mans d’Es-
querra. Els republicans ja van 
tenir la delegació en dues 
ocasions en època del tripar-
tit, totes dues en mans de Lluís 
Salvadó.  
El nou Govern de la Generalitat 
estarà forma per 14 conselleri-
es, 7 per a cada partit. Algunes 
conselleries es modifiquen i 
sumen competències d’altres 
departaments. És el cas de la 
d’Acció Climàtica. Les compe-
tències de Medi Ambient, Sos-
tenibilitat i Energia es sumen 
a les d’Agricultura i quedaran 
en mans d’Esquerra. Per tant, 
tot allò que té a veure amb la 
gestió del Delta de l’Ebre i les 
energies renovables. 
De fet, en l’acord es deixa clar 
que el polèmic decret d’ener-
gies renovables es modificarà, 
però s’hi posarà una moratò-
ria als nous projectes de parcs 
eòlics i solars. 
L’acord preveu que la Ponèn-

cia d’Energies renovables no 
donarà el vistiplau a aquells 
projectes que tinguin un gran 
impacte ambiental o que su-
posin una alta concentració en 
un mateix territori. També s’hi 
incorporen immediatament 
als ajuntaments dins la ponèn-
cia i se’ls hi donarà més eines 
per avaluar les propostes que 
s’hi presentin. L’objectiu de la 
legislatura serà impulsar un 
Pla Territorial d’Energies Re-
novables per repartir els nous 

projectes per tot el territori i 
incentivar la seva instal·lació 
en sòls urbans o industrials. 
Altres projectes que Govern 
tenia ja encarrilats a les Ter-
res de l’Ebre també canvien 
de conselleria. Com és el cas 
de la retirada del Monument 
franquista de Tortosa, impulsat 
per Justícia que passa d’Es-
querra a Junts. O l’ampliació 
de l’Hospital Verge de la Cinta 
i l’expansió del nou ens Salut 
Terres de l’Ebre, gestionada 
per ERC i que ara dependrà de 
Junts segurament amb Josep 
Maria Argimon com a con-
seller. També hi haurà canvis 
entre els alts càrrecs ebrencs. 
Deixaran el seu lloc la secretà-
ria general de Funció Pública, 

l’ampostina Annabel Marcos, 
de Junts, al passar al departa-
ment de Presidència en mans 
d’Esquerra. També de Junts, 
el tivissà Jordi Jardí, deixarà 
la direcció general d’Admi-
nistració de Seguretat ara que 
Interior és dels republicans. 
Mentre que el rapitenc Albert 
Salvadó, d’Esquerra, deixarà 
de ser director de l’IDECE, que 
depèn d’Economia i ara esta-
rà dirigida per Junts. Sembla 
que Ports de la Generalitat es 
manté dins el nou departa-
ment d’Infraestructures, abans 
de Territori, que manté Junts i 
que per tant deixaria al calero 
Joan Pere Gómez que com el 
seu director.
(notícia d’ebredigital.cat)

Primàries a l’Ebre de Junts per Catalunya
Junts per Catalunya ha iniciat 
aquesta setmana el seu pro-
cés de constitució a les Ter-
res de l’Ebre. Annabel Marcos, 
com a nova Coordinadora de 
Vegueria de Junts a les Terres 
de l’Ebre, i Irene Negre, fun-
dadora de la Crida, que prè-
viament havia estat escollida 
com a membre de la direcció 
nacional del partit, van pre-
sentar dilluns les candidatures 
per dirigir el partit a tres de les 
quatre capitals de comarca: a 
Tortosa es presentaven Mercè 
Miralles i Caritat Garcia Cel-
ma, a Amposta Eva Talarn i a 
Móra d’Ebre Lídia Pino.
A la capital del Baix Ebre, dime-
cres es coneixen els resultats 
de les primàries. Mercè Mira-
lles, actual directora territorial 

d’Empresa, va guanyar per un 
vot a la candidatura ‘alterna-
tiva’ de Caritat, que compta a 
la seua llista amb Ramon Car-
dús.  Miralles va rebre 16 vots 
i Caritat 15. Entre les dos van 
sumar 31 vots, un més que la 
participació registrada, perquè 
eren unes eleccions obertes, 
en què es podien votar perso-
nes de dos candidatures dife-

rents. Segons ha pogut saber 
Més Ebre, podria ser que algú 
ha votat a Miralles i a Garcia a 
la vegada. En el moment del 
nostre tancament s’estava mi-
rant, per part de la candidatura 
‘alternativa’, que és el que ha-
via passat i si es prenia alguna 
decisió en el sentit d’impugnar 
els comicis i, d’aquesta forma, 
repetir les votacions. 

Amb l’acord final 
entre ERC i Junts 

per formar Govern, 
hi haurà canvis en 

delegacions
Pallarés deixarà de 

ser el delegat a l’Ebre, 
després de 10 anys.
Amb l’acord i el nou 

Govern, projectes que 
el Govern ja tenia perfi-
lats, com la retirada del 
Monument de la Batalla 

de l’Ebre de Tortosa, 
canvien ara de 

conselleria.

BREUS
· EL PSC demana explica-
cions a la CUP, Esquerra i 
Junts per les diferents versi-
ons al voltant de la implan-
tació de projectes eòlics i 
fotovoltaics que recullen els 
diferents pactes d’investidu-
ra. Tots dos acords parlen de 
no donar viabilitat a cap pro-
jecte d’alt impacte territorial, 
tot i que amb matisacions. I 
el conseller de Territori en 
funcions, Damià Calvet, par-
lava fa uns dies de no establir 
cap moratòria als projectes.
· El coordinador de MOVEM 
TERRES DE L’EBRE i diputat 
al Parlament Jordi Jordan, 
insta al Govern de la Gene-
ralitat a declarar essencial 
al personal de la neteja del 
sector sanitari i sociosanitari



17esports DIARI MÉS EBRE • divendres 21 de maig / 2021

BOMBA 
CALLARISA 
Els clubs de segona catalana ja 
han començat a moure fitxa. 
Els dos primers han estat La 
Sénia i l’Ulldecona. La primera 
bomba va saltar oficialment 
amb el fitxatge del senienc Ca-
llarisa per l’Ulldecona. Jo ja ho 
sabia de feia moltes setmanes. 
Ja es va fer la foto oficial i ja 
va comunicar que no jugaria 
la Copa amb la Sénia. Em deia 
un aficionat: “l’Ulldecona no 
pot fitxar Serrano i per això 
ha fitxat a Callarisa”. En set 
temporades a Amposta, La 
Cava i Rapitenca, David va 
marcar 68 gols i a La Sénia en 
les dues primeres tempora-
des,  66. Està clar que la seua 
aportació va ser determinant 
en les grans campanyes que 
va fer la Sénia. També Serrano 
va construir un futbol molt 
adequat per a ell, sent el refe-
rent, i rebent, a més, moltes 
assistències. L’Ulldecona, amb 
el fitxatge de Callarisa, fa 
màrqueting per atreure més 
jugadors. Fan bé, mentre La 
Sénia tindrà la tasca difícil de 
substituir al seu pichichi. La 
guerra Ulldecona i la Sénia, 
està gairebé com en els temps 
d’abans pel pantà. I això és bo, 
hi ha emoció i fa que la gent 
vagi a futbol. 

Els grans artillers de l’Ullde-
cona, Labèrnia i López, van 
anar a La Sénia. Ara ha estat 
al revés, Callarisa de la Sénia 
va a l’Ulldecona, com ho va 
fer el seu pare com a jugador i 
entrenador. Ramon Callarisa, 
el pare de David, té el rècord 
de pujar a la Sénia a Preferent 
i també a l’Ulldecona, a qui va 
pujar de la Segona regional a 
la Preferent.

Amb una diferència de pocs 
dies es va anunciar el fitxatge 
de Gasparin per la Sénia i 
de Callarisa per l’Ulldecona. 
Casualitat o màrqueting?. 

CELMA

PLOU SOBRE 
MULLAT
Farà poc més de 15 anys, el 
Tortosa va iniciar un projecte 
per al seu futbol base. Es volia 
incrementar la competitivitat. 
Va concentrar molts jugadors 
del territori amb talent i els 
resultats van ser positius. El 
juvenil va estar a un petit pas 
de pujar a divisió d’honor.  El 
projecte funcionava. Però 
llavors van aparèixer crítiques 
ferotges d’equips del territori 
perquè el Tortosa els agafava 
jugadors. Des del Tortosa 
s’aclaria que es parlava amb 
els pares abans de fitxar-los. 
Però, tot i així, des dels altres 
clubs ebrencs es lamentaven 
les formes i el fet que el Tor-
tosa jugava amb l’avantatge 
de tenir conjunts en categories 
superiors i el primer equip a 
Tercera divisió i que això era 
un reclam. I que es jugava amb 
això per vendre i plantejar el 
fitxatge. Posteriorment, l’Am-
posta també va crèixer quant 
al futbol base. I es va produir 
la mateixa reacció d’equips 
de la comarca. I més tard, va 
haver-hi l’explosió del futbol 
base rapitenc, aprofitant la 
inèrcia que va viure el primer 
equip amb els ascensos fins la 
Tercera divisió. Les reaccions 
dels clubs va tornar a ser les 
mateixes. Clubs petits que no 
podien fer algun dels equips 
del seu futbol base perquè 
els ‘més grans’ els agafaven 
jugadors i, a més, es queixaven 
de les formes. L’Ascó, anys 
enrera, també tenia un futbol 
base referent a la Ribera. Ara, 
a tot plegat, cal afegir Futbol 
Formatiu. Les queixes conti-
nuen. Jo entenc el malestar 
que el conflicte genera i més 
en un territori en el que no n’hi 
ha per a tots.  El que està clar 
és que el model acaba amb el 
futbol per als més modestos. I 
sembla que no hi ha solució.  

MICHEL PROPERA JORNADA

CATALANA 
Dissabte

Ascó-Gavà 17h

diumenge

V Alegre-Santboià ajornat

Rapitenca-Vilanova 12h

Viladecans-S Ildefons 17h 

Catllar descansa

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte

Flix-Catalònia 16.15 h 

S Jaume-Godall 17h

S Bàrbara-Roquetenc 17h

Amposta-Olímpic 17h

Diumenge

Batea-Corbera ajornat

La Cava-Rapitenca B 16h

Alcanar-Benissanet 17h

Ebre E-J i Maria 18h

L’Ametlla descansa

QUARTA   
CATALANA 
Dissabte

Catalònia-Olímpic 16.30h

Ametlla-Ebre E 17h

Tortosa-la Cava 19h

Xerta descansa

FEMENÍ. F-7  
R Bítem-La Plana diss 16.40h

J i Maria-Rapitenca diss 18.15h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: diumenge 16.30h

FF Terres de l’Ebre-Calafell

UE ALDEANA

Minut 91: dilluns, 21.30 h
Minut 91, dilluns vinent dia 24 de maig, a les 21.30 hores, a 
Canal Terres de l’Ebre. Es podran veure els resums amb els gols 
dels següents partits: Ascó-Gavà, Rapitenca-Vilanova, Ebre 
Escola-J i Maria, la Cava-Rapitenca i Flix-Catalònia. 
 FUTBOL BASE: juvenils primera divisió: Ulldecona-la Cava. 

CONVIDATS: Andreu (Ascó), Pepe Balart (Ebre E),  David Garcia 
(J i Maria), Carlos Gilabert (la Cava) i Marquès (Rapitenca B).

Parra, que va ser el tècnic de 
l’Aldeana durant un partit, a 
l’octubre (abans de l’aturada), 
ja va comunicar al club fa unes 
setmanes que no seguiria. Parra 
havia de ser l’entrenador de la 
Rapitenca B la temporada pro-
pera, però com ja vam informar,  
la incorporació es va anrticipar 
una vegada Carlos Rodríguez va 
presentar la dimissió al filial ra-
pitenc. 
Des de llavors, la directiva alde-
ana ha fet gestions per tancar 
el nou entrenador del primer 
equip i aquestes ja s’han con-
cretat. Ferran Simó, que entrena 
el juvenil de la Rapitenca, serà el 
mister del primer equip aldeà la 

Ferran Simó, nou mister
temporada propera. 
Pel que fa a la plantilla, Albert 
Villaroya, Eloi Forastero, Aleix 
Samper i Tomas Sentis han re-
novat, segon informaven des de 
la junta directiva. 
Hi ha converses amb jugadors i 
n’hi ha que es poden incorporar 
i que ja estan aparaulats per fer-
ho però no es podrà comunicar 
fins que finalitzi la temporada. 
S’ha d’acabar de parlar amb ju-
gadors de la temporada passada 
per a la seua renovació
L’Aldeana vol construir un pro-
jecte ambiciós i que combinarà 
veterania i joventut per ser el 
màxim competitius a la Segona 
catalana.

SE SUSPÉN EL BATEA-CORBERA  
El derbi terraltí de la 3a catalana entre el Batea i el Corbera s’ha 
suspés. Ja vam comentar la setmana passada que el Corbera havia 
tingut positius de Covid (un total de 5) i l’equip havia d’estar 
confinat.  Ara cal veure com reacciona per tornar a entrenar i poder 
jugar el partit de la jornada següent. La situació es complica perquè 
l’equip ja estava minvat i ara algun jugador ja ha manifestat que no 
seguirà jugant. 

PARTIT RECUPERAT: dimecres es va jugar l’Ametlla i l’Olímpic. Els 
caleros van guanyar 2-0, gols de Miguel i Marc, i ara són tercers.  

L ’FCF GARANTEIX EL RETORN 
DE 4 MILIONS A CLUBS I 
FEDERATS 
Tot i la situació atípica de la temporada 2020-2021, l’FCF garanteix 
el cobrament íntegre de totes les campanyes, així com d’altres 
bonificacions extres fruit del treball de la Junta Directiva i la Comissió 
Econòmica. I no només la Comissió Econòmica ha tingut a veure en 
la realització d’aquesta inversió en favor de clubs i federats. També 
el conjunt de treballadors, professionals externs i proveïdors de l’FCF 
han contribuït decisivament a l’estabilitat econòmica de la institució, 
assumint una reducció salarial i dels seus honoraris del 15%. 

D’altra banda, l’Associació de Clubs de Futbol Aficionat de Catalunya 
(ACFAC) ha informat que es presenta com acusació popular en el cas 
de l’FCF: “ens hem vist obligats a actuar en defensa dels interessos 
del futbol català, pels presumptes delictes de corrupció dins de la 
Federació Catalana de Futbol”.

Canal TE
El partit FLIX-CATALÒNIA, 
de la 3a catalana, serà 
transmès pel Canal Terres 
de l’Ebre el diumenge (13.30 
i 20.30 h).

RAPITENCA-VILANOVA, 

diumenge 22.30 hores. 

Dilluns 13.30h.
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QUARTA CATALANA

1. Gavà
2. Vilanova
3. Ascó
4. Rapitenca
5. Viladecans
6. Santboià
7. V Alegre
8. S Ildefons
9. Catllar

25
22
27
22
17
15
14
17
10

15
13
13
17
14
16
16
29
36

25
24
23
17
17
16
15
11
2

classi.                     GF       GC     PNTS

S Ildefons-V Alegre  1-2
Gavà-Viladecans  3-1
Catllar-Ascó  0-3
Santboià-Rapitenca        (1 de juny)
Vilanova, descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 14. SUB GRUP 2A

1. J i Maria
2. Rapitenca
3. Ametlla
4. Batea
5. Catalònia
6. Ebre Escola
7. Olimpic
8. Roquetenc
9. Corbera
10. S Bàrbara
11. La Cava
12. Flix
13. Godall
14. Amposta
15. Alcanar
16. Benissanet
17. S Jaume

36
34
29
32
28
18
22
23
21
16
21
15
13
7
7

10
6

13
9
13
12
14
5
17
20
20
16
14
27
20
20
26
36
56

30
28
23
22
20
20
27
17
16
15
14
8
7
3
3
2
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Catalònia-Batea  1-4
Roquetenc-Flix  5-0
Ametlla-la Cava  2-2
J i Maria-S Jaume  4-0
Rapitenca-S Bàrbara 5-0
Godall-Amposta  0-0
Olimpic-Alcanar  4-1
Corbera-Ebre Escola sus
Recu. Benissanet-Ebre E 1-1
Ametlla-Olímpic                           2-0

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  11. 

1. Ampolla
2. Camarles
3. La Sénia
4. R Bítem

11
13
11
7

2
12
11
17

14
10
10
0

classi.                     GF       GC     PNTS

RESULTATS. Copa 2a catalana

gran, on el rival va intentar mou-
re la pilota per crear desajustos. 
Al voltant del min. 30 després 
d’uns instants de domini, l’Ebre 
va aconseguir el gol. Ens vam 
saber refer força bé i arribàvem 
al descans amb la sensació que 
estàvem en el partit. I així va ser, 
vam iniciar el segon temps amb 
domini i en 20 min vam capgirar 
el marcador. Malauradament no 
vam materialitzar el tercer gol en 
diverses ocasions que vam te-
nir i aquestes coses en el futbol 
s’acaben pagant. El rival empata-
va el partit en els instants finals.
Una llàstima no poder acabar el 
campionat amb victòria”.

LA CAVA B, 1
AMETLLA B, 2

OLIMPIC B, 0
TORTOSA B, 7

EBRE ESCOLA B, 2
XERTA, 2

Eulogio, de la Cava B: “va ser un 
partit molt disputat i obert, no 
va haver cap equip dominador 
del joc. Igual que va guanyar 
l’Ametlla haguéssim pogut fer-
ho natros. Ens van  avançar a 
pilota aturada. Després ens van 
empatar amb un tret des de fora 
de l’àrea i a la represa ens van 
marcar l’1-2”. La Cava, segons 
Eulogio, va utilitzar sis juvenils, 
cinc titulars, “fent un bon treball.
Xavi, de l’Ametlla B: “va ser un 
partit en el que, tot i no estar del 
tot bé, la clau va ser creure en 
natros i seguir amb el plàning 
establert. Estic content de veure 
que, tot i no jugar del tot bé, vam 
estar dins en tot moment. Un 
partit molt travat, en el que crec 
que ells ens van xutar un cop, 
en acció d’estratègia, i va ser el 
gol. Vam tindre el control del joc 
durant tot el partit i vam creure 
en natros. I el treball va portar 
els fruits. Felicitar a l’equip per la 
feina i principalment a Jordi Ca-
llau pels gols”.

El filial de l’Ebre Escola va empa-
tar a darrera hora contra el Xerta 
(2-2). Xavi Vaquer, de l’Ebre Es-
cola B: “a la primera part vam 
portar la iniciativa contra un rival 
que va intentar tancar els espais 
i les passades interiors i sortir a 
la contra. La insistència nostra 
ens va portar avançar-nos al 
marcador per mig de Bonet. Ells 
van tenir 2 arribades però sense 
massa perill. A la represa, vam 
sortir amb molta passivitat amb 
pilota i els visitatnts amb 2 per-
dues postres, no fent la transició 
defensiva ràpida van capgirar el 
marcador. A partir d’aquí vam 
tirar de carácter. Ells van poder 
sentenciar amb 2 ocasions i al 
final amb arran d’una falta que 
va traure Bolu, el debutant juve-
nil Pau Mascarell feia l’empat a 2 
definitiu. Destaca el debut dels 
2 juvenils de primer any, Adrià i 
Pau”.
Des del FC Xerta: “l’equip va sor-
tir amb les idees força clares, fer 
el nostre partit. en un camp molt 

1. Tortosa B
2. Catalònia
3. Ametlla
4. Xerta
5. Ebre Escola
6. Olimpic
7. La Cava
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classi.                     GF       GC     PNTS

Ametlla-Olímpic  1-0
Catalònia-Xerta  1-1
Ebre Escola-la Cava 4-1

4 catalana Jornada 6

El filial del Tortosa ha assolit 
l’objectiu. Amb el triomf de dis-
sabte a Móra d’Ebre ha consu-
mat l’ascens a Tercera catalana.  
L’equip, reforçat amb diversos 
jugadors del primer equip, s’ha 
imposat des del principi. Han 
hagut rivals que han manifestat, 
en este campionat exprés, el seu 
desacord pel fet que el Tortosa 
ha utilitzat jugadors del primer 
equip. En principi van ser més de 
3, però en les darreres jornades, 
després de la impugnació del 
Catalònia, han estat 3. L’aposta 
del club va ser assolir l’ascens i 
s’ha dut a terme. Per primer cop, 
el filial jugarà a Tercera catalana. 
Per part local, Emilio Pedrola, 
mister de l’Olímpic, comentava 
que “partit sense història on la 
claríssima superioritat tècnica i 
física de l’equip tortosí va quedar 
plasmada des del minut 1 fins el 
minut 90. Per la nostra part fe-
licitar al Tortosa que al finalitzar 
l’encontre va celebrar en magni-
ficència l’ascens a Tercera”.

PRIMERA CATALANA
Partits claus: Ascó-Gavà 
i Rapitenca-Vilanova
L’Ascó, en la jornada 

passada, va vèncer el 
Catllar (0-3).  
Adri va marcar el 0-1 als primers 
minuts i a la represa, de penal, 
Marcel encarrilava la victòria 
amb el 0-2. El propi Marcel es-
tablia el 0-3 definitiu. German 
Inglés, tècnic de l’Ascó: “va ser 
un partit poc brillant; tot i això a 
la primera meitat, a més del gol, 
vam tenir tres o quatre ocasions 
per haver arribat al descans amb 
més avantatge. A la segona mei-
tat, vam tenir el control del joc 
però el partit es va travar i també 
igualar fins que a Ñoño van fer-li 
un penal clar que va ser el 0-2. 
Després va arribar el 0-3, que ja 
va sentenciar”.
En la propera jornada, demà dis-
sabte, l’Ascó rebrà el Gavà, actu-
al líder. El Vilanova, per la seua 
part, visita diumenge la Rapiten-
ca que té un partit menys. 
El tècnic de l’Ascó, d’esta prope-
ra jornada, informa que “seria in-
teressant poder guanyar per no 

despenjar-nos de la part alta. Ens 
enfrontem al Gavà que està fent 
una gran temporada i per això 
ara va el primer. Esperem poder 
fer un bon partit i hem de treba-
llar per poder-lo tirar endavant, 
sent conscients de les dificul-
tats que tindrem per a aconse-
guir-ho. Després ja pensarem en 
altres partits importants que hi 
ha també en esta jornada”. L’altre 
partit important de la jornada és 
el Rapitenca-Vilanova. Tots dos 
equips no van jugar el diumenge 
passat. La Rapitenca per un cas 
positiu al Santboià. I el Vilanova 
perquè descansava. La Rapiten-
ca es jugarà seguir enganxat a 
les primeres places. El Vilanova, 
el poder dependre d’ell mateix 
en el que restarà de lliga. Sanc-
ho, tècnic rapitenc, té les baixes 
ja conegudes, i de llarga dura-
da, d’Estellé i Cotaina. A més, 
ho serà Barri, per sanció, Mata, 
Ricardo i Lleixà. Forés és dubte. 
S’haurà de recórrer al juvenil per 
completar la convocatòria. 

Un gandesà campió de 
la Champions

El FC Barcelona femení 
regna a Europa.    

El conjunt que entrenen Lluís 
Cortés i el gandesà Rafel Na-
varro va superar el Chelsea a la 
final de la Champions League 
(0-4). D’aquesta forma, l’en-
trenador de la capital terralti-
na també va fer història sent el 
primer ebrenc en guanyar un 
títol en la màxima competició 

del continent. Per tant, un or-
gull tenir un entrenador a l’elit 
i, a més, reconegut per la seua 
progressió i la feina estratègica 
dins del cos tècnic. L’evolució 
de Navarro ha estat meteòrica. 
És un exemple i un referent. 
Així mateix, el trofeu és un im-
puls per al futbol femení. Des 
d’aquesta setmana, Gandesa 
també és campiona d’Europa. 

RAFEL NAVARRO

1. Perelló
2. La Plana
3. Rapitenca
4. J i Maria
5. R Bítem
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classi.                     GF       GC     PNTS

Perelló-J i Maria   3-1
Rapitenca-R Bítem sus

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 6
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JESÚS I MARIA, 4
S JAUME, 0

3A CATALANA

RAPITENCA B, 5
SANTA BÀRBARA,0

El líder Jesús i Maria va golejar 
el cuer, el Sant Jaume (4-0). 
David Garcia, del J i Maria: “no 
va ser un dels partits que hem 
jugat millor. No vam entrar en 
la dinàmica per la que va anar 
el partit. Vam encarrilar-lo a la 
primera meitat amb gols de Riki, 
Dani Bel i Omar. A la represa, 
el joc es va travar, tenint diver-
ses ocasions, tot i no jugar amb 
molta intensitat. Omar va fer el 
4-0 que fou definitiu”. Anton, 
del Sant Jaume: “vam aguantar 
molt bé durant els primers 20 
minuts, fins que en una jugada 
de qualitat ens van marcar l’1-0. 
Vam intentar no baixar els bra-
ços però poc després va arri-
bar el 2-0 i abans del descans, 
el 3-0. A la segona meitat, tot i 
jugar molts minuts amb 10, una 
setmana més, vam aguantar i 
ells casi que no van tenir cap 
ocasió, fins el final que van fer 
el 4-0, per tot l’escaire. Malgrat 
tot, content per l’actitud, so-
bre tot en una segona meitat 
en què vam estar a l’altura, tot i 
jugar amb 10 no. Si seguim així, 
crec que no tardarem a guanyar 
un partit”. El líder J i Maria visita 
diumenge l’Ebre Escola. 

La Rapitenca B es va imposar al 
Santa Bàrbara (5-0). Parra, de la 
Rapitenca: “tot i que vam gua-
nyar 5-0, el resultat és abultat ja 
que el Santa Bàrbara va fer mè-
rits per marcar perquè va tenir 
diverses ocasions clares. Crec 
que natros, en general, ens hem 
d’autoexigir molt més”.
Segons Ito, director esportiu del 
Santa: “el resultat no va reflec-
tir el que va passar. Sobre tot a 
la primera meitat, en el primer 
tram de la confrontació, vam 
estar dins del partit tenint 3 oca-
sions clares. Però no vam mar-
car i, a més, defensivament vam 
fer concessions que davant d’un 
equip com la Rapitenca et pe-
nalitzen molt. Vam tenir les nos-
tres opcions, tan clares o més 
que les d’ells, però la qualitat de 
jugadors seus a nivell ofensiu va 
fer que el partit es decantés del 
seu costat abans del descans”. 
Marqués (gol olímpic), Edgar, 
Nacho (2) van posar el 4-0 al 
primer temps. A la represa, Páez, 
de penal, va establir el 5-0. La 
Rapitenca B visita diumenge el 
CD la Cava, un dels partits atrac-
tius de la propera jornada que es 
presenta interessant.

CATALÒNIA, 1
BATEA, 4

OLIMPIC, 4
ALCANAR,1 

GODALL, 0
AMPOSTA, 0

L’AMETLLA, 2
LA CAVA, 2

Segons Chema, del Catalònia: 
“a la primera meitat ells van es-
tar bastant millor. Nosaltres vam 
tornar a ser imprecisos amb la 
pilota. Tot i això vam tenir op-
cions per entrar en el partit, da-
vant d’un rival que, a més,  va ser 
determinant en accions a pilota 
aturada. A la represa vam inten-
tar entrar en el partit però aviat 
el 0-4, en acció d’estratègia, ja 
va decidir. L’equip va estar més 
posat però ja no es podia reac-
cionar. El Batea, en general, ens 
va superar”. José López, del Ba-
tea: “el partit va començar sent 
molt intens, pels dos equips. La 
diferència va estar en el nostre 
encert, a través d’Anton Pons, de 
falta directa. El 0-1 ens va donar 
tranquil.litat; Aleix va fer el 0-2. 
De falta, més ben executada en-
cara, Anton va marcar el 0-3. Ells 
van tenir una ocasió clara, que 
van traure Rojas i el pal, i van 
reclamar un penal. A la represa, 
fou important marcar aviat el 
0-4 (Chico). L’equip va anar bai-
xant; també és normal en la situ-
ació que ens trobem, però vam 
aguantar amb ofici. En general, 
molt contents. A seguir”. Escoda 
va fer el gol local. 

Roca, de l’Olímpic: “ens va cos-
tar entrar en el partit, davant 
d’un rival ben posat. Als darrers 
minuts del primer temps ja vam 
tenir més profunditat i vam dis-
posar d’un parell d’opcions. A la 
represa vam estar molt millor i 
vam marcar 3 gols, tenint algu-
nes ocasions més. L’Alcanar va 
fer el seu gol, però acte seguit 
Pau va sentenciar amb el 4-1”. 
Miquel Cervelló, de l’Alcanar: “a 
la primera meitat vam estar ben 
posats i vam arribar al descans 
amb el 0-0. A l’inici de la segona, 
no obstant, vam cometre dues 
errades greus que ens van costar 
2 gols. Dir també que amb l’1-0 
vam tenir l’opció d’empatar però 
la pilota va anar al pal. De l’1-1 
es va passar al 2-0 i després al 
3-0. Llavors vam disposar d’una 
altra ocasió i vam fer el 3-1. Vam 
insistir, tenint control de pilota i, 
tot i rebre el 4-1, vam crear no-
ves oportunitats. Orgullós de la 
feina feta. El resultat fou abultat 
però la diferència va ser la pega-
da, i ells en tenen més. Amb un 
bon nombre d’ocasions només 
en vam transformar una. Però 
estic molt satisfet de l’equip. Així 
els resultats han d’arribar”.

Godall i Amposta B van empatar 
sense gols (0-0). 
Juanjo Agustin, del Godall: “par-
tit molt entretingut, amb alter-
natives pel que fa al control de 
la pilota. Nosaltres, al primer 
temps, vam tenir dues ocasi-
ons clares que no vam aprofitar, 
als darrers minuts. A la segona 
meitat, la dinàmica del partit va 
seguir igual, amb domini altern; 
nosaltres vam insistir fins al final 
però no vam poder marcar. En 
els darrers minuts, l’Amposta va 
tenir dues opcions que va evitar 
Xavi. Cal valorar que és un bon 
punt, treballat. Content actitud 
de l’equip”. 
Des de l’Amposta B: “va ser un 
partit igualat, en el que vam in-
tentar dur la iniciativa però, tot i 
que vam arribar més que altres 
jornades, no vam poder culmi-
nar. A la segona meitat, el par-
tit va seguir intens i igualat. Al 
principi, ells van sortir forts i van 
tenir un parell d’opcions. Nosal-
tres les vam tenir al final”.
L’Amposta, en la propera jorna-
da, rebrà a l’Olímpic. El Godall 
visitarà el Sant Jaume. El partit 
Godall-Amposta B fou gravat 
per Canal TE, per a Minut 91.

L’Ametlla va salvar un punt en 
els darrers minuts, contra la 
Cava (2-2). L’equip calero va 
començar el partit pressionant 
amb un bloc alt. Però la Cava, 
amb pilotes a l’esquena de la 
defensa local, va fer mal i així es 
va avançar amb el 0-2, amb gols 
de Jonatan i De la Torre, dispo-
sant, a més, d’una altra opció. 
El partit, molt intens, va tenir 
anada i tornada. La Cala va en-
trar en situació amb un golàs de 
Rullo, de falta directa. I va poder 
empatar amb una rematada de 
Miguel que va traure Figo. A la 
represa, els locals van disposar 
de dues opcions inicials, a les 
botes de Fages i de Miki. No van 
poder transformar-les. Després, 
els caleros es van abocar, arris-
cant. Però la Cava, amb espais, 
va avisar i va tenir l’oportunitat 
per decidir, amb rematada de 
Jonatan al travesser. De l’1-3 
es va passar al 2-2 arran d’una 
bona acció individual de Marc 
Brull que va culminar amb un 
tret al pal llarg. Gran partit. La-
mentar la lesió de Carles Favà, 
de la Cava. Finalment, dir que 
l’Ametlla va guanyar dimecres 
l’Olímpic (2-0) i ara és tercera. 

ROQUETENC, 5
FLIX, 0
El Roquetenc va golejar el Flix 
(5-0). Des del club de Roquetes: 
“ja a la primera meitat vam tenir 
el domini i ens van avançar en 
el marcador amb l’1-0, gol de 
Quim, gaudint d’altres opcions 
com dos pals. A la represa, arran 
del 2-0, de Chimeno de falta, 
vam jugar més còmodes i van 
produir-se altres arribades i els 
altres gols”. Quim (2), Chimeno, 
Lonan i Roger van marcar pels 
de Roquetes que reaccionen 
després de dues derrotes. 
Lizaso, del Flix: “no és excusa 
però vam anar molt minvats per 
les baixes i, per aquest motiu,  
amb una defensa improvisada. A 
més, es va lesionar Pere als pri-
mers minuts i la situació ja no es 
podia complicar més. El Roque-
tenc ens va superar. A la represa, 
amb l’1-0, vam tenir una ocasió 
però de l’1-1 es va passar al 2-0 
i ja no va haver-hi més història”. 
Lizaso volia destacar “el Fair Play  
del Roquetenc quan Pere es va 
lesionar. En aquella jugada, ells 
van poder marcar però no van 
fer-ho perquè pugués ser as-
sistit el nostre jugador. Cal des-
tacar-ho perquè va ser un gran 
gest que valorem molt”.

Segons Piqué, del Benissanet: 
“nosaltres juguem les nostres 
armes, ben tancats i esperant 
aprofitar les ocasions. En ge-
neral, vam jugar molt ordenats 
aguantant el ritme que va impri-
mir el rival. Ens vam avançar en el 
marcador i a la represa, ells ens 
van apretar molt. És un equipàs, 
amb gent jove, toquen molt bé la 
pilota i són molt intensos. Em va 
agradar molt. Nosaltres vam se-
guir, tot i rebre el gol, treballant 

BENISSANET-EBRE ESCOLA (1-1)
amb molta intensitat defensiva i 
bona actitud. Felicitar els juga-
dors pel treball davant d’un gran 
equip”. Balart, de l’Ebre Escola: 
“partit molt complicat per natros 
principalment per la superfície 
del terreny de joc, però no es ex-
cusa i l’equip es va adaptar prou 
bé. A la primera meitat vam tenir 
ocasions (un gol anul.lat a Ousa-
ma, un penal prou clar no pitat, i 
intervencions de mérit de Galle-
go. El partit el vam tenir bastant 

controlat, però ens van marcar 
l’1-0 arran d’una errada nostra. 
Vam tenir al rival molts minuts 
tancat al seu camp, i a la represa 
vam tornar a crear ocasions, 
empatant amb un remat de cap 
d’Abelló. Després el partit es va 
travar i ens vam quedar amb 10. 
Però vam disposar de dues opci-
ons per fer l’1-2. Ens vam deixar 
dos punts importants per la il.lu-
sió d’estar el més amunt possible. 
Seguirem lluitant”.

L’Ametlla va guanyar dimecres l’Olímpic en partit de recuperació, i ara ocupa la tercera plaça.
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EQUIP DE LA JORNADA     JOAQUIN CELMA

XXIII Open de Futbol Platja 
Ciutat de l’Ampolla

Aquest estiu, torna la passió pel 
Futbol Platja a l’Ampolla. El degà 
dels tornejos ebrencs sobre la 
sorra tindrà lloc els dies 3 i 4 de 
juliol, a la platja de les Avella-
nes.  Les inscripcions es poden 
fer per what al: 642 36 10 38. O 

al correu: futbolplatjampolla@
gmail.com
L’Open està organitzat pel CF 
Ampolla. El campió s’emportarà 
2000 euros; el segon 1000, el 
tercer 500 i el quart la inscrip-
ció. 

· Sempre ha estat l’home criticat. Per a molts clubs, el dolent. Parlo de Jo-
aquin Del Pino, delegat de l’FCF a l’Ebre. Però, de vegades, cal conèixer a la 
persona abans de parlar d’ella. La pressió de la covid i els moments difícils 
que s’han viscut els darrers mesos han pogut amb ell. Va tenir un ensurt 
important de salut. El cor el va avisar. Afortunadament, està bé. Haurà de fer 
un pas al costat pel que fa a la delegació ebrenca de la Federació i també en 
la seua feina. Li tocarà descansar per estar millor. Només estarà vinculat a la 
Federació en l’àrea econòmica on està fent una neteja important. 
· El que va ser entrenador del Gandesa, Rafel Navarro, és el segon entrenador del 
Barça femení. Jo ja vaig avisar fa uns anys que arribaria lluny. I així ha estat. Ara és 
un entrenador Champions.
· Andreu Cano, que deixarà la secretària tècnica de l’Olímpic, té diverses ofertes. 
Ha fet una gran tasca en el club morenc.
· Ja hi ha dos místers segurs per a la propera temporada a 3a catalana: Parra a 
la Rapitenca B i Pepe Balart a l’Ebre Escola. A Batea, Catalònia i Ametlla ja estan 
negociant amb els tres entrenadors actuals i és possible que dels tres, un no con-
tinuï. D’aquesta categoria 3 són gairebé segur que no seguiran.
· Amb la Cava ha debutat Carlos Gilabert, davanter que té una gran projecció. 
Només té 18 anys i és el fill del míster Carlos, que va ser un gran killer.
· Dos equips que han canviat en les darreres jornades. El Sant Jaume a qui no li 
fan grans golejades i on Anton té molt de mèrit el que fa. L’altre és el Benissanet, 
ara entrenat per Piqué. Aquesta setmana va donar la campanada empatant amb 
l’Ebre Escola. El seu secret és el treball, l’ordre i la disciplina en l’aspecte defensiu.
· Pel tema de la covid, al Corbera li tocarà jugar 5 partits en dues setmanes, per-
què la Federació exigeix disputar tots els partits suspesos abans de la penúltima 
jornada.
· Ningú coneixia a Omar, del Jesús i Maria, i ara cada vegada més clubs poden 
estar interessats: Ascó, Tortosa, Rapitenca i Amposta.
· Pregunta: la següent assemblea de la Federació, serà calenta? explosiva? o com 
passa sempre, una bassa d’oli? Facin les seves apostes.
· Quina mala sort ha tingut l’Ebre Escola, quan tenia aspiracions de l’ascens, per 
les lesions de Pep Montesó i Tornel.
· La pròxima temporada Becerra i Miguel Reverté deurien tornar a l’Amposta.
· Per temes  de treball, Kevin deixarà la porteria de la Sénia. El senienc Fran Reolid 
era la alternativa; ha jugat en altres equips menys a la seua població, però motius 
laborals li impediran fitxar. 
· Moreno és l’encarregat del material de la Sénia, a més ven rifa a la porta de de 

TOP SECRET

El Tortosa tornava a tenir fili-
al, 37 anys després. La present 
temporada, per la Covid, ha 
estat exprés,  amb només set 
equips a Quarta catalana, i ju-
gant-se a una volta. L’objectiu, 
des del principi, va ser l’ascens. 
El fet que el primer equip no 

competia, va propiciar arribada 
al filial de jugadors del conjunt 
de Segona catalana. Això s’ha 
criticat per rivals de grup. I més 
després d’una impugnació que 
fou desestimada i des de la qual 
només s’han alineat 3 jugadors 
del primer equip. Deixant de 

banda els comentaris que diuen 
que s’ha desvirtuat la compe-
tició (també es pot dir d’altres 
categories) no se li poden traure 
mèrits a un equip que amb els 
reforços ha estat superior. La 
foto és de dissabte, després del 
partit a Móra d’Ebre.  

les Instal.lacions esportives, reparteix cartells i està en tots els entrenaments per si surt una 
pilota fora del camp. Ell va a buscar-la. En molts clubs i municipis hi ha moltes persones 
com ell, són els homes invisibles del futbol que estan a la sombra i que porten molts anys 
fent una tasca no reconeguda, i que és molt valuosa. També dir que cada vegada en que-
den menys.
· La setmana passada vaig dir que se sentien rumors que Ito podia ser el secretari tècnic de 
la Cava. La notícia va causar expectació. Una persona important en el futbol ebrenc em va 
dir: “tu vius a Madrid i mous el delta”. En qualsevol cas, només és un rumor. La Cava va dir 
al seu dia que, en principi, no tenia intencions de buscar relleus per este càrrec en l’àrea 
esportiva. Veurem que passarà.
· Per a quan una llei que prohibeixi jugar al futbol professional, els dissabtes i diumenges 
de 16 a 20 hores perquè el futbol regional se’n pugui beneficiar.
· Dels 30 directius que hi ha a la federació 4 són de les Terres de l’Ebre.

El Tortosa B puja a Tercera catalana

ANDREU
(Ametlla)

CIRERA
(Ebre Escola)

ISRAEL
(S Jaume)

MANEL VENTURA
(Godall)

FIGO 
(La Cava)

VERNET 
(Benissanet)

XAVI ANELL
(Olímpic) CHIMENO

(Roquetenc)

ANGEL
(Alcanar)

BERANUY
(Rapitenca B)

ANTON
(Batea)

MARC LÓPEZ 
(Amposta B) ADRI

(Ascó)
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FUTBOL SALA 
En la dotzena jornada a la 
Divisió d’Honor Catalana, 
el Futbol Sala Amposta va 
perdonar de cara a porteria i 
ho va acabar pagant. El Fraga 
per acabar guanyant, 2-5. Un 
resultat exagerat pels mèrits 
que tots dos equips. L’AES 
la Sénia, en un partit marcat 
per la polèmica, va caure der-
rotat per la mínima al camp 
del filial del Futsal Lleida 
(4-3).  El CFS Tortosa SAC no 
va poder amb el Mediterrani 
Cambrils que es va imposar 
per 5 a 2 i es manté en llocs 
de promoció de descens a 1a 
divisió catalana. 

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
Aquest diumenge, l’Ajunta-
ment de Roquetes va fer un 
petit homenatge al Sènior 
Masculí del Club Volei Roque-
tes “per la gran temporada 
que han disputat i ens han 
fet gaudir. Moltes gràcies i 
felicitats cracks!”. El club ha 
fet història disputant la fase 
d’ascens a Superlliga 2. Un 
orgull per a un municipi que 
ha vibrat amb l’equip i que 
ho fa amb el Volei, sent un 
referent.

FUTBOL 
SALA: LLIGA 
EBRENCA  
L’empat entre els màxims 
perseguidors del líder de la 
lliga ebrenca de futbol sala 
els va impedir donar-li caça 
al Marisc Mediterrani que 
descansava. El 6-6 final entre 
el Benifallet i el Toscà permet 
als deltebrencs tot i no jugar 
mantenir l’avantatge al 
capdamunt de la classificació 
amb dos punts més que els 
benifalletencs i tres més que 
els tortosins. Era la cinquena 
jornada de lliga després del 
retorn a la competició 
Resta de resultats:

PB Lligallos-Aldover Paüls 
4-0

Campredó-Roquetes 10-2

Dertochip-AFS Deltebre 3-3

MÉS 
NOTÍCIES

MOTO 3

L’AMPOLLA

La pluja condemna a Jeremy Alcoba en el 
llegendari circuit de Le Mans

XVI Ironcat-Copa de les 
Nacions de Triatló

El Mundial de Moto GP va arri-
bar el cap de setmana passat al 
mític circuit francès de Le Mans, 
en uns dies en què la meteoro-
logia va ser una adversitats en 
els resultats de les competici-
ons i que van afectar principal-
ment a sis pilots.
El jesusenc Jeremy Alcoba va 
sortir des de la dissetena posi-
ció després d’uns entrenaments 
complicats en el dia anterior, 
marcats també per la pluja. 
Una pluja que va parar a l’inici 
de la seua cursa de diumenge. 

L’Ampolla organitza un any 
més l’Ironcat–Copa de les Na-
cions de Triatló de l’Ampolla, 
que enguany arriba a la 16a 
edició. 
Després un any a causa de la 
pandèmia de Covid-19, dis-
sabte 22 de maig els triatle-
tes tornaran a competir en la 
modalitat de llarga distància 
d’aquesta prova de triatló.
La competició, la més antiga 
d’aquesta distància a la penín-
sula Ibèrica, s’iniciarà a les 7 del 
matí a la platja de l’Arquitecte (al 
costat del Club Nàutic Ampolla) 
amb la prova aquàtica, en la qual 

els participants han de nedar 3,8 
quilòmetres. 
Un cop finalitzada, la següent 
modalitat a realitzar serà la bici-
cleta, en la qual han de recórrer 
180 quilòmetres pel Parc Natural 
del Delta de l’Ebre. 
La darrera disciplina serà la cursa 
a peu, que consta de 42 quilò-
metres i que s’efectuarà per la 
façana marítima de l’Ampolla.
Les inscripcions estaven obertes 
fins ahir dijous 20 de maig i fins 
dimarts es comptava amb un to-
tal de 83 inscrits provinents de 
diferents punts del país.
(ebredigital.cat)

El jesusenc 
va caure en la segona 

volta

Els Campus Toni Gerona 2021 
KIDS i EXPERTS estan organitzats 
pel Centre d’Esports Tortosa. La 
data límit d’inscripció és el 21 de 
juny.
Pel que fa al Kids, “Handbol, es-
port i lleure”, tindrà lloc del 28 de 
juny al 9 de juliol (de 9 a 13.30 
hores) al Pavelló Firal de Remo-
lins (prebenjamins, benjamins i 
alevins masculins i femenins).

L’Experts serà de l’1 al 8 de juliol 
(9 a 13 h), també al pavelló Firal 
de Remolins (infantils, cadets i 
juvenils masculins i femenins). 
Les activitats estaran dirigides 
per tècnics titulats per l’FCH i 
amb la supervisió de Toni Gerona 
(actual entrenador de la selecció 
absoluta masculina de Sèrbia 
i del C’Chartres MHB de l’LNH 
francesa.

A més, tot anava bé perquè Je-
remy va avançar tres posicions 
respecte a la sortida. Però, mal-
grat això, Alcoba va caure en 
la segona volta. Van haver-hi 
altres caigudes i finalment, la 
prova va acabar amb sis pilots a 
l’asfalt. Jeremy va poder tornar 
a pista, després de passar per 
box, acabant l’últim.  
El triomf va ser Sergio Garcia. El 
podi el van completar Filip Salac 
i Ricardo Rossi.
Després de la cursa en terres 
franceses, Alcoba no puntua, 
una llàstima després del tercer 
lloc de Xerès. 
Fins ara,  el pilot ebrenc té 18 
punts de 125 totals i és quinzè 
en un Mundial liderat per Pedro 
Acosta.

Campus Toni Gerona
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CRANC BLAU  
AMB CURRI

INGREDIENTS (4 PERSONES): 

• 6 crancs blaus vius
• 1 ceba grossa tallada a la juliana
• 1 tros de gingebre fresc trinxat
• 4 grans d’all trinxats
• el suc d’una llima
• un bitxo
• dues cullerades de pebre 
vermell picant
• una cullerada de curri
• cibulet
• 2 fulles de llorer
• 250 ml llet de coco
• oli d’oliva
• sal

 

  PREPARACIÓ:
Talleu la ceba a la juliana. Pe-
leu i talleu un bon tros de gin-
gebre i el trinxeu. Feu el ma-
teix amb els grans d’all. Ara 
prepareu els crancs heu de 
deixar-los a meitats. En una 
cassola amb oli d’oliva, daureu 
l’all. De seguida, i amb compte 
de no cremar-vos que esquit-
xa, tireu-hi els crancs. Tan bon 
punt  canviïn  de color per les 
dues bandes, ja els podeu re-
tirar.  En el mateix oli, tireu-hi 
el gingebre i el bitxo. Un pa-
rell de voltes i ja hi podeu tirar 
la ceba amb el pebre vermell 
picant (o no). També el llorer. 

Doneu-li unes voltes, que la 
ceba comenci a agafar colo-
ret. Tireu el suc d’una llima a 
la cassola i uns 250 ml de llet 
coco. Ho remeneu una mica 
i hi incorporeu el cranc. Ho 
saleu, ho tapeu i ho deixeu 
coure a foc mitjà durant uns 
15 minuts. Remeneu-ho de 
tant en tant. Passat aquest 
temps, tireu una cullerada 
de curri. Remeneu-ho tot i 
espereu un parell de minuts 
abans d’apagar el foc. Rec-
tifiqueu de sal. Ja ho podeu 
servir, ben calent, tot i que 
és un plat que també es pot 
menjar fred. Bon profit!

VARIANTS: Podeu fer el mateix 
retirant tot el picant
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

ECONÓMICO, 
MASAJES 

EYACULANTES

DISCRETO

680 937 686

TORTOSA
TRAVESTI

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El terreny laboral et 
demana més impli-
cació, però també 
t’ofereix més èxits i 
alguna compensació 
econòmica. Una per-
sona del teu interès 
es mostra una mica 
bel·ligerant.

aquari
21/01 al 19/02

Més activitats 
compartides amb els 
fills. Dies de bones 
lectures i profundes 
reflexions. Estàs més 
inquiet mentalment, 
amb força curiositat i 
et planteges tornar a 
estudiar.

sagitari
23/11 al 21/12

El Sol per casa VII 
activa els assump-
tes de parella que 
estiguin pendents 
de conversa. Entren 
noves persones a la 
teva vida que poden 
portar interessants 
sorpreses.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb el trànsit de 
Plutó retrògrad, 
mires el passat amb 
deteniment per com-
prendre el present. 
Una exparella et 
busca, però tu ja has 
passat pàgina i tens 
altres objectius.

balança
24/09 al 23/10

Amb el Sol transitant 
per Casa IX aug-
menta el moviment i 
els viatges de plaer. 
Si hi havia proble-
mes amb la família 
política, es recupera 
el diàleg per arreglar 
les coses.

àries
21/03 al 20/04

Mart a Cranc et fa 
posar la vista enrere 
i et sents una mica 
nostàlgic. Cerques 
algun vell amic per 
la xarxa. Assumptes 
de parella demanen 
una solució i caldrà 
enfrontar-ho.

cranc
22/06 al 23/07

L’aspecte de Mart a 
Cranc amb Neptú 
propicia accions mo-
gudes per la intuïció. 
Fes cas al teu instint 
en assumptes mate-
rials, com inversions 
o nous projectes 
professionals.

verge
24/08 al 23/09

La quadratura Mer-
curi/Neptú inclina a 
no veure clar quin és 
el camí que has de 
seguir en el sector 
professional. Dies de 
trobades romàn-
tiques i creativitat 
literària.

taure
21/04 al 21/05

El Sol per Casa II 
inclina a haver d’ocu-
par-se de fer núme-
ros i posar l’econo-
mia al dia. També 
és bon període per 
millorar la dieta i 
perdre algun quilo si 
ho necessites.

peixos
20/02 al 20/03

Possibles tensions a 
casa amb els teus, 
potser hi ha coses 
a aclarir. Augmenta 
l’activitat física, 
posa ordre al teu 
voltant i veuràs com 
tot comença a fluir 
millor.

lleó
24/07 al 23/08

La teva salut dema-
na que hi posis aten-
ció. Sobretot que 
milloris els horaris 
de son i t’organitzis 
l’alimentació. El 
Sol per la Casa XI, 
activa el sector de 
l’amistat.

bessons
02/05 al 21/06

FELICITATS, el Sol 
entra al teu signe i 
comença el període 
anual en què renoves 
energies. Augmen-
ten els contactes i les 
comunicacions. Pots 
viure alguna curiosa 
sincronia.

ORACIÓ A L’ESPERIT SANT
ESPERIT SANT, Tu que m’aclareixes tot, que il·lumines tots els 

camins perquè jo arribi al meu ideal. Tu que em dónes el do 
diví de perdonar i oblidar el mal que em fan i que en tots els 
instants estàs amb mi, jo vull en aquest curt diàleg agrair-te 

per tot i confirmar una vegada més que mai més em vull 
separar de tu, per major que sigui la il·lusió material. Desitjo 
estar amb tu i tots els meus estimats en la gràcia perpetua. 

Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi i els meus. (la 
persona haurà de resar aquesta oració tres dies seguits sense 
dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà aconseguida la gràcia 

per més difícil que sigui). A.C.  

698 232 089

AMPOSTA
HOTELES,
DOMICILIO 

Y SALIDAS 24H

TORTOSA
SE TRASPASA POR 

JUBILACIÓN TALLER 
REPARACIÓN DE 

CALZADO
Muy céntrico. Equipado 

para continuar con el 

negocio. Más de 35 años 

al servicio del cliente. 

Buena clientela. 

Se podría negociar la 

formación del comprador. 

Precio negociable.

630 94 11 66

BUSCO 
ENTRENADORA 

PERSONAL
A PARTIR DE 

LAS 18H

Interesadas 
mandar CV a:

calpezisa@gmail.com

BUSCO 
PROFESOR/A 

INGLÉS 
NATIVO/A PARA 

CLASES DE 
CONVERSACIÓN

639 59 45 27

634 189 698

COLOMBIANA RECIÉN 
LLEGADA CACHONDA 
ARDIENTE MORBOSA 

APASIONADA FIESTERA 
LAS 24 HORAS FRANCÉS 

NATURAL GARGANTA 
PROFUNDA GRIEGO 

MASAJES POSTURAS 
69 , 4 PATAS, BESOS CON 

LENGUA. LLÁMAME

AMPOSTAAMPOSTA
NOVEDADNOVEDAD

PAOLAPAOLA

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

632 574 250

44 AÑOS,
 SOLO PARA 

SEÑORES

AMPOSTA

ELIELI

633 398 057

SEÑORITAS, 
SALIDAS 

Y DOMICILIO 
24H

L’ALDEAL’ALDEA

680 239 519

AMPOSTA
CHICASCHICAS

COMPLACIENTESCOMPLACIENTES

877 075 973

TO
R

TO
SA

LATINAS, 

HOTELES Y 

DOMICILIO

612 28 46 49

NOVEDAD, 
HAGO SALIDAS 

24 HORAS
 30 AÑOS

AMPOSTA
SOFI

AMPOSTA
TRAVESTI 
Y CHICA

MASAJISTA 4 

MANOS. VICIOSAS 

Y FIESTERAS.

SALIDAS 24 HORAS

633 645 149

  AMPOSTA
PURO MORBO, COMPLETISIMA
631 14 99 68

VALENTINA

CATALANA 
Frances 

natural fins 
l’última
goteta...

petó negre...

petonera...

722 854 760 617 71 69 20

RUBIA 22 AÑITOS 
DELGADITA  RECIÉN 

INICIANDOSE 
FRANCES NATURAL  

CARIÑOSA 
SIMPATICA SENSUAL 

AMANTE DEL BUEN 
SEXO  24 HORAS

AMPOSTA
NOVEDAD
SCORT

PARTICULAR

  Soy Naty, tu mayor fantasia.
Hago todos lo servicios para que quedes satisfecho

Ven, te espero

697 24 95 96

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat
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MIQUEL BORT
AMORE: EL BEST-SELLER ERÒTIC 
DE LES TERRES DE L’EBRE 

treuen de les mans i ja ha rebut 
qualificatius com “explosiu”, “tsu-
nami”, “fenomen” o “parc d’atrac-
cions per a adults”, entre molts 
altres (riu).
En general, dins de la novel·la 
eròtica, hi ha com una mena 
de patró masclista amb l’efec-
te Pigmalió, on les dones són 
febles i l’home segueix sent 
el mestre de cerimònia, i en 
aquest cas és vostè qui dóna 
veu a la protagonista.
Sí, tenia clar que el protagonisme 
havia de recaure en una dona.
Per què?
El motiu? Doncs, perquè crec que 
les dones sou meravellosament 
més complexes quan parlem de 
sexe, sentiments, estima o amor. 
La resposta em recorda una 
frase de Stendhal: “El cervell 
d’una dona és una cova de 
fantasies, una mina inesgota-
ble d’erotisme, una font d’es-
cenaris alimentats per una 
imaginació desbordant, fèrtil i 
incommensurable. Només cal 
saber com descobrir-ho.” Què 
en pensa?
Penso que té raó. Per això tenia 
clar que la protagonista havia de 

La literatura eròtica és un 
camp literari que també 

té les seues obres mestres, 
els seus bons llibres i els seus 
productes de consum, des 
de Sade, Casanova, Diderot, 
Oscar Wilde, Apollinaire, 
Anaïs Nin, Vladimir Nabokov, E. 
L. James...  
Avui parlem amb Miquel Bort (Al-
canar 1968), escriptor i agent de 
trànsit dels Mossos. L’any 2006, 
Miquel, va publicar el seu primer 
llibre, Com evitar un accident 
de trànsit, del qual s’han fet nou 
edicions (entre català i castellà) i 
se n’han venut més de cent mil 
exemplars. L’any 2017 va publicar 
Tretze roses, un relat curt basat en 
fets reals i les vivències viscudes 
en l’accident de bus ocorregut 
al terme municipal de Freginals 
l’any 2016, en què van morir tret-
ze noies. Amb diversos guardons 
i premis a la butxaca, l’autor ens 
presenta la  seua  darrera novel-
la,  Amore  (Onada Edicions), on 
s’introdueix de ple en la literatura 
eròtica amb una història d’amor i 
sexe, propera i humana, ambien-
tada a les Terres de l’Ebre.

Primer que res, d’on li ve 
aquesta necessitat d’escriu-
re? 
Crec que des de la  meua  ado-
lescència. Des de llavors he anat 
sempre escrivint textos per a mi, 
com petits relats, contes i poe-
mes. Però va ser l’any 2006 quan 
es va publicar el meu primer llibre. 
És una obra que vaig escriure per 
evitar accidents, per salvar vides, i 
que va sorgir després d’auxiliar a 
centenars d’accidents i veure que 
la gran majoria eren i són evita-
bles.
Amore es va distribuir el pas-
sat 12 d’abril i ja ha arribat a 
la cinquena edició!
Sí, realment és una passada! 
M’agrada dir que és un llibre que 
ha connectat amb la gent d’una 
forma increïble, que l’ha fet seu. 
Molts lectors i lectores em fan 
comentaris com “has escrit un 
bocí de mi” o “de la meua història 
o “m’hi sento identificada”...
Tot just aquesta setmana estem 
planificant la cinquena edició i 
probablement ben aviat farem el 
salt al castellà. Literalment ens el 

ser una dona.
Es tracta d’una novel·la erò-
tica exclusivament per a do-
nes?
No, hi ha molts homes que ja 
l’han llegit o l’estan llegint. De fet, 
ja he rebut diverses crítiques de 
senyors. Però bé, quan parlem de 
literatura eròtica, qui la compra 
són majoritàriament senyores. 
És el futbol només per a homes? 
Doncs aquí passa el mateix, si em 
permet la comparativa.
Per tant, creu que els homes 
són més púdics a l’hora de lle-
gir novel·la eròtica?
Crec que sí. Com li deia abans, les 
dones són les grans consumido-
res d’aquest tipus de literatura.
L’amor no exclou el sexe, 
mentre que en la novel·la 
eròtica, que pren l’aspecte se-
xual com a centre narratiu, el 
sexe, no exclou l’amor?
En Amore, no. M’agrada dir 
que  Amore  és una història “ro-
mantiquíssima”, on els lectors 
trobaran poemes i passatges re-
alment plens d’estima. I potser si-
gui aquest còctel una de les claus 
del seu èxit.
També hi trobem una barreja 

de fantasies, fòbies i experi-
ències. Seria com alliberar-se 
del pes de la normalitat i per-
metre que funcioni la imagi-
nació?
Llegint Amore trobarem moltes 
fantasies i algunes experiències, 
que, de ben segur, les podran 
fer  seues. De fet, la intenció és 
que qui llegeixi la novel·la, entre 
altres coses, hi trobi plaer i deixi 
volar la imaginació tant com vul-
gui. Que s’alliberi com vostè diu.
On creu que estaria l’equili-
bri?
L’equilibri?, crec que cada per-
sona o parella és un món. És 
cadascú qui ha de posar els lí-
mits. Amb el poc temps que fa 
que  Amore  és al mercat, m’han 
arribat comentaris increïbles, de 
gent anònima que em revela els 
seus secrets d’alcova, intercan-
vis de parelles, trios, etc. I sap? Li 
asseguro que són gent normal i 
corrent que potser ara troben en 
mi a un confessor, o una mena de 
psicòleg a qui manifestar alguna 
pràctica amatòria que, actual-
ment, en la nostra societat encara 
és tabú i està mal vista.
Com definiria als seus prota-
gonistes?
Els protagonistes de la meua no-
vel·la són persones normals i 
corrents. I aquesta és una de les 
essències d’Amore  i potser tam-
bé un dels seus èxits. Personatges 
terrenals que fan que la història 
arribi més endins dels lectors i 
que, com deia, la facin seua.
Al seu entorn el va sorpren-
dre aquest nou estil?
Totalment! De fet, hi havia gent 
que es pensava que ho deia de 
conya.
Quina seria la frontera entre 
literatura eròtica i literatura 
pornogràfica?
Realment no sabria què contes-
tar-li. Jo no he buscat porno en 
aquest llibre. He volgut contar 
una història d’amor, amb escenes 
de sexe explícit i un fons crític, on 
em despullo a través dels perso-
natges, deixant veure alguns dels 
meus dimonis i anhels.
Amore, una novel·la que fins 
i tot té la seua pròpia banda 
sonora i cançó composta pel 
grup  Sukre, a més d’uns co-
dis QR que ens permeten veu-

re els paisatges i escoltar les 
cançons dels protagonistes.
I moltes coses més, com escoltar 
la veu de la protagonista, veure un 
fragment d’una peli, destacar un 
objecte, etc. Saps? Una de les crí-
tiques més comentades ha sigut 
que, “els QR són una passada!”.
La Mar és una dona que ar-
riba a la quarantena amb 
una parella i un fill i una vida 
aparentment normal i que es 
deixa portar per l’aventura 
d’una passió. Creu que exis-
teixen moltes Mars?
Per descomptat.  Mire, he re-
but comentaris que donen fe de 
la meua afirmació, com ara “hi ha 
moltes Mars i molts Marcos entre 
nosaltres”. 
I en el cas de Marco, un home 
que es jugua la  seua  pròpia 
vida en el cas d’un accident, i 
no parlo de professionals.
També li dic que sí. No només 
homes, sinó homes i dones. Li 
podria comentar unes quantes si-
tuacions on la valentia de la gent 
ha sigut manifesta.
El final de la novel·la dóna a 
entendre una possible segona 
part?
Rotundament sí.
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“HE VOLGUT CONTAR 
UNA HISTÒRIA 
D’AMOR, AMB 
ESCENES DE SEXE 
EXPLÍCIT I UN FONS 
CRÍTIC, ON EM 
DESPULLO A TRAVÉS 
DELS PERSONATGES, 
DEIXANT VEURE 
ALGUNS DELS MEUS 
DIMONIS I ANHELS”

“TENIA CLAR QUE LA 
PROTAGONISTA HAVIA 
DE SER UNA DONA”


