
Una megacentral hidroelèctrica reversible, capaç de generar amb la força de l’aigua del riu Ebre tanta energia com tres 

reactors nuclears junts, s’està estudiant que s’instal·li entre Riba-roja i la Fatarella. El macroprojecte busca inversors, 

2.600 milions. I també l’acord amb el territori. La Generalitat, el Govern central i la Unió Europea ho veuen amb bons ulls. 

En clau ebrenca, després de dècades de decepcions, hi ha prudència i s’està a l’expectativa. La Unió Europea ha declarat el 

projecte prioritari. P3 

El risc de rebrot segueix decreixent i aquesta setmana
també baixa la pressió hospitalària

                    P3

El risc de rebrot està en 61 (divendres passat era de 73). Pel que fa a les dades d’ingressats a 

l’UCI, ahir dijous es comptabilitzaven 17 persones a l’UCI de l’Hospital Verge de la Cinta (9 

per covid). Setmana passada eren 21 (14 covid). Pel que fa a la vacunació, al territori, 34.891 

persones han rebut ja la pauta completa
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««La central hidroelèctrica de La central hidroelèctrica de 
bombeig més gran del mónbombeig més gran del món»»
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EDITORIAL
NOVA FACTURA DE LA LLUM: 
PAGAREM MÉS O MENYS?

Edita:

L’1 de juny de 2021 entra en 
vigor la nova factura de la 

llum amb un canvi substancial: 
el terme fix del rebut (que s’ha 
de pagar encara que no es 
consumeixi) i el terme variable 
(el que depèn del consum) es 
calcularan de forma diferent.
Caldrà tenir molt en compte 
les tarifes segons les hores del 
dia perquè fer una rentadora 
al migdia entre setmana cos-
tarà gairebé el doble que un 
diumenge. Hi haurà tres trams 
horaris que establiran el cost de 
l’energia: es pagarà més de di-
lluns a divendres que els caps de 
setmana i festius a les mateixes 
hores, i es podrà tenir dues po-
tències contractades.
Aquestes són les principals 
claus:
La nova estructura tarifària afec-
ta tots els consumidors (llars i 
empreses) acollits al mercat re-
gulat, Preu Voluntari per al Pe-
tit Consumidor (PVPC) i als que 
estan en el mercat lliure, encara 
que de forma diferent. El primer 
serà tenir clar en quin està cada 
usuari.
Es basarà en tres trams horaris:
1) La més cara: anirà de deu del 
matí a dues del migdia, i de sis de 
la tarda a deu de la nit.
2) La mitjana: serà de vuit a deu 
del matí, de dues del migdia a sis 
de la tarda i de deu de la nit fins 
a la mitjanit.
3) La més barata: anirà de mit-
janit fins a les vuit del matí de 
l’endemà i també estarà vigent 
durant totes les hores del cap de 
setmana i els festius.

Ara, ens cal entendre la nova fac-
tura. La factura elèctrica actual 
es compon de cinc termes: - El 
terme variable: el cost de l’ener-
gia, és a dir, el que cal pagar en 
funció del consum. - El terme 
fix: el que cal pagar per rebre el 
servei, encara que no consumei-
xis res. - El lloguer de l’equip de 
mesura o comptador. - L’impost 
elèctric, que és el 5,112%. - L’IVA 
al tipus general, del 21%.
Aquests cinc termes es mante-
nen, però a partir de l’1 de juny 
es modifica la forma de calcular 
els costos fixos i els variables. 
No hi haurà canvis en els tres 
últims i tindrem dos conceptes 
més: Dins el terme fix i el varia-
ble els consumidors paguem els 
peatges, que serveixen per cobrir 
els costos de transportar l’ener-
gia i distribuir-la per les llars.
Dins el terme fix es paguen els 
càrrecs al sistema elèctric, que 
inclouen despeses per subven-
cions a les energies renovables, 
compensació del dèficit acumu-
lat en anys passats per no haver 
cobert despeses, ajudes als sis-
temes no peninsulars, entre d’al-
tres.
Llavors, en què consisteixen les 
novetats?
En la nova factura de la llum tots 
els consumidors passen a tenir 
un peatge amb discriminació ho-
rària en els termes de potència i 
energia. Això vol dir que el preu 
serà diferent segons l’horari de 
consum i també es podran con-
tractar dues potències, en lloc 
d’una com fins ara. Serà possible 
contractar una potència diferent 

per als períodes de menor cost 
que serà molt més barata, se-
gons la CNMC (Comissió Nacio-
nal dels Mercats i la Competèn-
cia), i una altra per als períodes 
punta. Amb això s’evitarà pagar 
“el sobrecost d’aquesta potència 
extra durant  totes les hores  del 
dia”, aclareix el Govern. La po-
tència afecta només el preu del 
terme variable. Llavors pujarà o 
baixarà la factura? Segons l’OCU, 
variarà en funció del consum i de 
la tarifa que es tingués abans.
El cost de la factura pot variar 
depenent de si estem acollits al 
mercat regulat o liberalitzat. Al 
nostre país hi ha dos tipus de 
factura o dos models per cal-
cular-: la que tenen les llars que 
estan en el mercat lliure (el preu 
es fixa entre particular i comerci-
alitzadora) i la que tenen les llars 
que són al mercat regulat, cone-
gut també com PVPC, una tarifa 
oficial que fixa el Govern. Ara, 
cada companyia farà els seus 
càlculs i avisarà als seus clients 
dels canvis en funció de la seva 
tarifa i ens farà una proposta que 
podem acceptar o rebutjar. Per 
facilitar l’adaptació i adequar la 
potència contractada a les ne-
cessitats reals i desplaçar el con-
sum a períodes fora de les hores 
punta, es permeten dos canvis 
de potència gratuïts fins al 31 de 
maig de 2022. Per què s’ha fet el 
juny  de 2021 la reforma de la 
nova factura de la llum? Perquè 
la Unió Europea va demanar a 

Espanya fa dos anys que se sepa-
ressin les competències, és a dir, 
que hi hagués una part dels cos-
tos de les xarxes elèctriques (els 
peatges) que no tinguessin inter-
venció governamental, sinó que 
fossin fixats directament per un 
regulador independent, perquè 
es tractava que la metodologia 
fos en primer lloc transparent i 
que tingués relació amb els cos-
tos originals, és a dir, que aquell 
consumidor que generés més 
costos fos el que més pagués i 
aquesta és la idea que ha guiat el 
procés de reforma i a partir d’ara, 
la CNMC serà l’encarregada d’es-
tablir el preu dels peatges quan 
canviï la factura. Un consell, te-
niu en compte que la meitat del 
consum elèctric de la llar és cul-
pa dels electrodomèstics i potser 
una bona opció és mantenir a 
ratlla el consum dels aparells de 
la casa que més consumeixen. 
Per exemple, la nevera és l’es-
trella, amb un consum d’entre 
el 20 i el 30% del que consumei-
xen tots els electrodomèstics. 
És l’únic electrodomèstic que no 
es pot apagar, sempre està en 
funcionament, amb un consum 
aproximat de 1.000 kW/h. Per 
tant, els consells per estalviar es 
basen  en  fer-la treballar  lo  mí-
nim possible tenint  lo  mínim  la 
porta de la nevera oberta i no in-
troduir-hi aliments calents. Tam-
bé és important, a l’hora de la 
compra, que tingui una etiqueta 
energètica més eficient. 

Aquest procediment 
consisteix en el tatuatge 

amb micropigmentació 
del complex arèola-mugró 
en pacients que han sofert 
una mastectomia, és a dir, 
l’extirpació quirúrgica de la 
mama, que posteriorment ha 
estat reconstruïda.  
Amb la reconstrucció es 
recupera el volum, i amb 

El Servei de Cirurgia de l’HTVC 
amplia la cartera de serveis 
amb l’inici de la tècnica de 

micropigmentació mamària
la micropigmentació, a més, 
s’aconsegueix un benefici 
que va més enllà de la millo-
ra estètica, ja que permet que 
les pacients tornin a tenir una 
imatge completa d’elles ma-
teixes.

En l’àmbit de la sanitat públi-
ca, la implementació d’aquest 
procediment és relativament 

recent i encara hi ha pocs 
centres que el porten a terme. 

Així, a partir del passat dime-
cres, 19 de maig de 2021, les 

pacients del territori no cal-
drà que es desplacin a l’Hos-
pital de Bellvitge per com-
pletar el seu tractament ni 
que vagin a un centre privat.
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Tortosa adjudica el projecte Cota 0 per fer visitables 
les restes arqueològiques de la plaça de la catedral

L’Ajuntament de Tortosa ha 
adjudicat el projecte muse-
ogràfic de l’espai Cota 0 a 
l’empresa Grop Exposicions 
Museogràfiques SL per un 
import de 216.057,52 euros. 
Els treballs continuaran les 
tasques que s’estan duent 
a terme en este l’espai per 
a la construcció de la plaça 
elevada situada al davant de 
la façana principal de la ca-

tedral. De fet, la museïtzació 
de l’espai Cota 0 està pre-
vist que puga coincidir amb 
el tram final de les obres.  El 
projecte Cota 0 suposa poder 
fer visitables les restes arque-
ològiques aparegudes durant 
les excavacions realitzades en 
l’espai entre la catedral i el riu.
Les obres de la plaça seguei-
xen avançant: este dimarts 
ha quedat cobert l’espai cen-

tral amb l’estructura que farà 
transitable tot l’entorn.

COMPLICITATS
Els promotors macroprojecte 
de central hidràulica rever-
sible treballen per tenir la 
complicitat de les entitats 
ambientalistes del territori. 
Els responsables del grup 
Gironès Raimat ja s’han 
reunit amb la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre i pròxima-
ment ho faran amb la plata-
forma Terra Alta Viva i altres 
institucions ebrenques. 

L’objectiu és comptar amb el 
suport de la societat ebrenca 
per a un projecte de dimensi-
ons colossals i que al mateix 
temps buscarà el mínim 
impacte ambiental. Aquesta 
central serà capaç de generar 
tanta energia com tres reac-
tors nuclears durant 29 hores 
en cas de fallida del sistema 
elèctrics a tota Europa. Per 
això la Unió Europea ha de-
clarat el projecte prioritari. 

En clau territorial, fins ara, 
la macrocentral es veu, d’en-
trada, com una oportunitat 
però, a la vegada, després 
de tantes decepcions, també 
hi ha prudència i s’està a 
l’expectativa del que pot 
passar.  La construcció de 
la mega central generaria 
milers de llocs de treball i, 
posteriorment, hauria de ser 
beneficiós per al territori. 
Per tant, caldrà esperar per 
si es fa una realitat. A més, 
la seua possible entrada en 
funcionament coincidiria amb 
el tancament de la central 
nuclear d’Ascó. 

(ebredigital.cat)

ACORD AMB 
EL TERRITORI

Els treballs per 
museïtzar els vestigis 

coincidiran amb el 
final de la construcció 

de la plaça

El risc de rebrot segueix a la baixa i aquesta setmana 
també baixa la pressió hospitalària

Els casos de contagis confir-
mats acumulats a les Terres 
de l’Ebre s’eleven ahir dijous 
a 10.977 (la setmana passada 
eren 10.899).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 78 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
71). La velocitat de propaga-
ció del virus se situa en 0,91 
(setmana passada era 0,79). Si 
és inferior a l’1 significa que la 
pandèmia no creix. El risc de 
rebrot està en 61 (divendres 
passat era de 73). El risc, en 
general, segueix baixant. Per 
comarques, la Ribera d’Ebre és 
la que està pitjor amb 271 (molt 
alt).
Aquest dijous a l’Ebre, en un 

dia, se sumaven 13 nous posi-
tius de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic rà-
pid. En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va 
iniciar la pandèmia és de 178 
(igual que la setmana passada). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 22 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
23). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 17 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (9 per covid). Setma-
na passada eren 21 (14 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 28 per 

cada 100.000 habitants, pels 
36 de la setmana anterior. 
El 2,63 % de les proves que es 
fan donen positiu. (3,24 diven-
dres passat).

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

17 persones a l’UCI, 
9 d’elles per Covid.

EL MAJOR MAGATZEM D’ENERGIA DE TOT EL MÓN
Els impulsors de la macrocentral hidràulica 

reversible busquen la complicitat del territori
Una megacentral 

hidroelèctrica reversible 
capaç de generar amb la força 
de l’aigua del riu Ebre tanta 
energia com tres reactors 
nuclears junts: un màxim de 
3.000 mega watts (MW).                 
El projecte, que es va comen-
çar a moure fa deu anys, està 
agafant velocitat en plena tran-
sició energètica i amb els fons 
europeus de recuperació de la 
pandèmia a la vista. La nova in-
fraestructura, pensada des del 
territori és vista amb bons ulls 
per la Generalitat, el Govern 
central i la Unió Europea i també 
a la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, 
on, de moment, s’està a l’expec-

tativa. “Seria la central d’emma-
gatzematge d’energia més gran 
del món”, destaca Rafa Sánchez, 
un dels seus ideòlegs. La seva 
ubicació entre Riba-roja, a la 
vora del riu Ebre, i la Fatarella, a 
major altura, és estratègica. Amb 
l’abastament d’aigua garantit, 
s’aprofitaria el desnivell natural 
per construir les dues grans bas-
ses i generar l’electricitat. L’aigua 
de la bassa inferior s’impulsa a la 
bassa superior, a una cota més 

elevada, i s’emmagatzema; quan 
el sistema necessita electricitat, 
la central turbina l’aigua de nou 
cap a la bassa inferior i produeix 
l’energia. 
Si tot acaba encaixant, al 2027 
podria començar a funcionar la 
megacentral i en el 2031 a ple 
rendiment. “Gairebé hi hauria 

una coincidència temporal en-
tre el tancament de la nuclear 
la posada en marxa de la cen-
tral reversible”. El macroprojec-
te busca inversors, 2.600 mili-
ons, i l’acord amb el territori per 
construir-hi el major magatzem 
d’energia de tot el món. (Redac-
ció/la Vanguardia)

El macroprojecte
busca també inversors, 

2600 milions

A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 72.965 persones. 
Un total de 34.891 han rebut ja 
la pauta completa.
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Premi Federico Mayor 
Zaragoza

L’Auditori de Tortosa va aco-
llir el lliurament del XIV Pre-
mi Federico Mayor Zarago-
za. Sota el lema, «Salvem el 
planeta. Actuem ara, demà 
pot ser massa tard». S’hi han 
presentat fins a 88 clipme-
tratges, amb la temàtica de la 
sostenibilitat i el consum res-
ponsable. En el cicle superior 
d’Educació Primària i 1r cicle 
d’ESO va obtenir el primer 
premi l’Escola Sant Ignasi de 

Manresa. En la categoria de 
segon cicle d’ESO, es va pre-
miar en primer lloc l’Institut de 
Flix. En la categoria de Batxi-
llerat el primer premi fou pel 
CC San José Niño Jesús de 
Reinosa. Quant a Cicles For-
matius va resultar guanyador 
en primer lloc l’Institut Mont-
sià d’Amposta. En la categoria 
d’Entitats, Institucions el pri-
mer llloc va ser pel CEE Les 
Aigües de Mataró

En relació a la nota de premsa 
de Movem Bítem sobre l’actua-
ció al mur exterior del Mas del 
Bisbe, l’EMD de Bítem aclareix 
que “tots els grups municipals 
de l’EMD estaven informats de 
l’actuació: se’ls va donar la in-
formació l’any passat, en una 
junta de portaveus abans de 
l’inici de l’obra que la Diputació 
està duent a terme a la carrete-
ra entre Tortosa i Tivenys. Ales-
hores ja els vam informar que 
es procediria a l’enderroc de la 
part del mur més propera a la 

carretera per motius de segure-
tat i per l’estat que presentava en 
aquesta zona. De la mateixa 
manera, també se’ls va informar 
que es mantindria la portalada 
principal d’accés al Mas del Bis-
be. Davant l’imminent inici de 
l’actuació, dissabte passat, l’al-
caldessa-presidenta de l’EMD 
de Bítem va informar-ne per 
escrit a tots els portaveus, sen-
se que cap formació mostrés la 
seua disconformitat. Al gener del 
2019, l’Ajuntament de Tortosa va 
arribar a un acord amb el Bisbat 

de Tortosa per a l’adquisició 
del Mas del Bisbe. Una opera-
ció que permet incorporar un 
important element patrimonial 
al catàleg del municipi i que es 
vol destinar a diferents activi-
tats de Bítem. Des de la seua 
adquisició ja s’han fet algunes 
actuacions de neteja de la finca 
així com actuacions de conso-
lidació d’alguns elements”.

Actuació al Mas del Bisbe de Bítem

Aclariments de 
l’EMD de Bítem

ESCOLA DE 
TEATRE 
L’Escola Municipal de Teatre 
de Tortosa afronta el final de 
curs amb una jornada de por-
tes obertes i una representa-
ció. Dissabte 29 i diumenge 
30 de maig, l’alumnat de 
postgraduat inicia els espec-
tacles de final de curs amb 
‘Ha vingut un inspector’, de 
J. B. Priestley. Demà, durant 
el matí, es farà una jornada 
de portes obertes per donar 
a conèixer amb més detall 
l’activitat que presta l’escola 
teatral de Tortosa.

MOVEM 
Movem Tortosa ha fet balanç 
del mandat municipal que el 
defineix “com a continuista, 
fracassat i mancat de projec-
te” denunciant també que 
“les mocions aprovades pel 
ple no s’executen pel menys-
preu de Roigé i els socialistes 
de Roig envers les propostes 
de l’oposició”.

PROJECTE EMMA 
Avui (19 h), tindrà lloc a la 
Biblioteca Marcel·lí Domingo 
la presentació del conte ‘La 
flamenca Emma’, escrit per 
Irene López i il·lustrat per 
Ainhoa Kuns. La presentació 
la farà Carlos López, coordina-
dor de Recerca territorial de 
l’Institut Català de la Salut a 
les Terres de l’Ebre i investi-
gador principal del projecte 
Emma.

MÉS 
NOTÍCIES

La Comissió per la retirada de símbols 
franquistes celebra que ja hi hagi data

La Comissió per la 
retirada de símbols 

franquistes de Tortosa ha 
celebrat que el Govern hagi 
fixat el 18 de juliol com la 
data per començar a retirar 
el monument, situat al mig 
del riu Ebre al seu pas per la 
ciutat.                      
L’entitat ha demanat que es 
compleixi el calendari d’actu-
acions i que no es demori més 
la seva retirada. “És una vergo-
nya monumental que encara 
el tinguem”, ha afirmat a l’ACN 
Marissa Panisello, membre de 
la comissió. El col·lectiu con-

sidera que és una “vergonya 
històrica” que hagin passat 
55 anys d’ençà que el dicta-
dor va inaugurar el monòlit. A 
més, esperen que no s’adme-
tin a tràmit cap dels recursos 
interposat per aturar la seva 
retirada i que les autoritats 
museïtzin l’espai. Preguntada 
sobre el simbolisme de la data 
triada per iniciar els treballs 
de desmuntatge, Panisello ha 
assenyalat que hi ha altres da-
tes simbòliques, com el 21 de 
juny de 1966, quan el dicta-
dor Francisco Franco va inau-
gurar el monument. Amb tot, 

ha subratllat que el més im-
portant és que el retirin. “Més 
que les dates valorem que el 
treguin, enguany que Torto-
sa és la Capital de la Cultura 
Catalana podrem celebrar que 
aquest llast desaparegui de la 
ciutat, perquè ho ha estat du-
rant 55 anys, és una vergonya 
històrica i indignant per a tota 
la gent que ha patit la dictadu-
ra franquista”, ha dit.
Pel que fa a les accions judici-
als i administratives impulsades 
per entitats com el Col·lectiu 
per la Reinterpretació del Mo-
nument de la Batalla de l’Ebre 

de Tortosa (Corembe), Pani-
sello confia que no prosperin. 
“La por sempre existeix, espe-
rem que cap jutge ho admeti 
a tràmit perquè és clarament 
un monument franquista”, ha 
argumentat. I en aquest sentit, 
ha recordat que des del 2007 
hi ha en vigor la llei de Memò-
ria Històrica.

ACTUALITAT
Corembe lamenta que s’hagi anunciat la data per 
retirar el monument de la Batalla de l’Ebre
El Col·lectiu per la 

Reinterpretació del 
Monument de la Batalla de 
l’Ebre de Tortosa (Corembe) 
ha lamentat aquest 
diumenge que el Govern 
hagi establert el 18 de juliol 
com la data per iniciar el 
desmuntatge del monument.               
L’entitat tornar a reclamar que 
es reinterpreti el monòlit, tal 
com va demanar la ciutadania 
en la consulta popular cele-
brada el 28 de maig del 2016. 
“Iniciar unes obres en diumen-
ge no és una actuació normal 
d’una administració, sinó que 
és més un xou d’autobombo 
per tots els seus seguidors”, ha 
afirmat el seu portaveu, Joan 
Otero. El col·lectiu ja ha pre-

sentat recursos per frenar la 
retirada i indica que podrien 
emprendre noves accions, ara 
que ja hi ha la data fixada per 
començar els treballs. Segons 
la directora general de Memò-
ria Democràtica, Gemma Do-
mènech, les accions adminis-
tratives i judicials impulsades 
per Corembe no prosperaran, 
perquè diu, s’han fet tots els 
passos segons la legalitat. 
Segons Otero, “que un pugui 
dir que no prosperaran fa una 
mica de temor, vull entendre 
que hi ha una independència 
de tot; ara que hi ha la data 
començarem la corrida de 
bous”. El portaveu considera 
que és una anomalia demo-
cràtica que no es respecti el 

mandat de la consulta popular, 
que va ser favorable a mante-
nir el monument. “L’anomalia 
democràtica és no fer cas al 
poble, hem de reinterpretar el 
monument i fer-ne un lloc de 
pau i reconciliació i no anar a 
grans xous amb grues, Tortosa 
es mereix alguna cosa més. La 
Generalitat falta al respecte a 
la paraula democràcia, després 
de la consulta que ja va fer-se. 
Els representants polítics han 
de tenir valor i coratge”. (ACN)

El col·lectiu estudia si 
emprèn noves accions 

legals per aturar la 
retirada del monòlit

Reclamen que no es 
demorin els treballs i 
que es museïtzi l’espai: 

“És una vergonya 
monumental que 

encara el tinguem”
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FESTA DEL 
MERCAT A LA 
PLAÇA
“Ha estat una Festa una mica 
més que la de l’any passat 
però segurament ha estat 
molt menys del que serà la 
de l’any vinent”. Així resumia 
l’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, la tretzena Festa 
del Mercat a la Plaça edició 
semiconfinada, diumenge 
al vespre, tot mostrant-se 
satisfet per la participació en 
aquesta edició especial. L’al-
calde també va voler destacar 
el fet que la Festa d’enguany, 
emmarcada també dins del 
projecte Amposta Ciutat Di-
versa, va incloure accions per 
garantir la diversitat i la inclu-
sió de tothom. La regidora de 
Cultura i Memòria Històrica, 
Inés Martí, va voler fer un 
agraïment a totes les entitats 
que, un cop més i malgrat 
la pandèmia, s’han implicat 
en l’organització de la Festa. 
El director, Jordi Príncep, va 
destacar que l’edició del 2021 
ha estat “ben especial, i segur 
que serà de trampolí per a les 
properes”.

POBLE NOU
Model de mobilitat per a 
determinades èpoques

Fins a 171 persones majors de 
16 i empadronades a Poble 
Nou podran escollir aquest 
diumenge 30 de maig el mo-
del de mobilitat d’aquest nu-
cli en determinades èpoques 
de l’any, les de màxima aflu-
ència turística. En concret, la 
pregunta de la consulta serà: 
“Estàs d’acord amb el fet que 
el Poble Nou del Delta esde-
vingui un nucli urbà peatonal 
amb accés restringit a vehi-
cles, excepte veïns i veïnes 
i serveis, durant deu dies en 

Setmana Santa i entre el 15 
de juny i el 15 de setembre?” 
i només es podrà escollir una 
opció entre el Sí i el No.
La votació es realitzarà en una 
única mesa electoral que es-
tarà instal·lada a les pistes po-
liesportives i es realitzarà de 
les deu del matí a les sis de la 
tarda.

Última fase de renovació 
de l’enllumenat

La Junta de Govern Local, reu-
nida dimecres 26 de maig ja de 
forma presencial, ha aprovat 
traure a licitació l’última fase 
de renovació de l’enllume-
nat d’Amposta, en concret la 
que afecta la zona de Valletes, 
polígons de Tosses i l’Oriola i 
la zona del cementiri. Així, la 
Junta de Govern ha aprovat 
l’expedient de contractació 
i el ple de condicions admi-
nistratives particulars que han 
de regir el procediment. La li-
citació es fa tres lots (submi-
nistrament de lluminàries vials 

per 367.000 euros aprox.; sub-
ministrament de lluminàries 
decoratives per 92.000 euros 
aprox. i instal·lació elèctrica, 
quadres comandament i obra 
civil per 320.000 euros aprox.) 
per un total de 778.260 euros.
Aquesta és la quinta fase i dar-
rera de tot el projecte d’enllu-
menat. La quarta, la que afecta 
a la zona entre l’avinguda de 
la Ràpita i el passeig Canal i 
amb un pressupost de sortida 
de 425.809,66 euros, ja ha es-
tat adjudicada i aquest mes de 
maig s’han iniciat les obres.

ES TREU A LICITACIÓ

Diumenge 
es produirà la votació
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 Finalitza el pla d’ocupació impulsat per la Diputació
Aquesta setmana ha fina-
litzat el Pla de Foment per 
l’Ocupació que ha impul-
sat la Diputació de Tarra-
gona amb la col·laboració 
del Consell Comarcal del 
Baix Ebre, un pla a través 
del qual es van contrac-
tar cinc treballadors que es 
van incorporar a la brigada 
de manteniment del Con-
sell Comarcal del Baix Ebre. 
L’objectiu d’aquest pla ha 
estat afavorir la inserció al 
mercat laboral de les perso-

nes en situació d’atur i, alho-
ra, condicionar entorns natu-
rals i urbans dels municipis. 
El vicepresident del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, Ivan 
Garcia, ha fet aquest dime-
cres la cloenda del pla d’ocu-
pació i ha agraït al personal 
la tasca que ha desenvolu-
pat durant aquests darrers 
sis mesos. Les cinc persones 
han rebut formació comple-
mentària dirigida a millorar 
les seues habilitats personals 
i professionals.

PROPOSTA 
D’AMPLIACIÓ 
PER AL FUTUR 
DEL CAP DE 
L’AMETLLA DE 
MAR-EL PERELLÓ 
L’any vinent, el Centre 
d’Atenció Primària l’Ametlla 
de Mar-El Perelló podria 
comptar amb una ampliació 
amb un mòdul industrialitzat 
que aniria situat al costat 
mateix del centre sanitari. La 
instal·lació del mòdul perme-
tria créixer el complex sani-
tari del municipi uns 1.000 
metres quadrats més. Es 
tracta d’una segona fase del 
Pla d’Enfortiment i Transfor-
mació de l’Atenció Primària, 
amb el qual està treballant 
Salut, que té l’objectiu de 
millorar els centres sanitaris 
i dotar de més recursos i ser-
veis pels ciutadans, ampliant 
les seves instal·lacions. La 
directora territorial de Salut, 
Mar Lleixà, ha explicat que, 
de moment, s’estan acordant 
les necessitats del centre 
perquè l’ampliació pugui ser 
una realitat l’any vinent. Per 
la seva banda, l’Ajuntament 
està posant tots els esforços 
perquè l’espai on s’instal·li 
aquest mòdul sigui el solar 
annex al CAP.

INICIA DE LA 
CAMPANYA DE LA 
TONYINA ROJA DE 
L’ERCERCLAMENT
Aquest dimecres va comen-
çar oficialment la temporada 
de pesca de tonyina roja de 
l’encerclament al Mediterra-
ni, fins a l’1 de juliol. Les qua-
tre barques tonyinaires del 
port de l’Ametlla van salpar, 
aquest dimarts, en direcció al 
calador balear, on entre les 
quatre, tenen drets propis 
per capturar més de 1.000 
tones de tonyina. Els acords 
comercials i compra de drets 
de quota a altres sectors, 
faran però, que les captures 
per exemple, del Grup Balfe-
gó, siguin de 2.410.

MÉS 
NOTÍCIES

Campanya per consumir 
producte de l’Ebre

La Fundació Agroterritori 
ha presentat una 

campanya divulgativa de sis 
productes de proximitat de 
les Terres de l’Ebre.                      
L’eslògan, ‘Aliments del ter-
ritori, ja els coneixes?’, inter-
pel·la el consumidor a conèi-
xer com i on es produeixen i 
sobretot els beneficis de con-
sumir-los. Menjar producte 
de proximitat, de temporada 
i de cultiu orgànic té efectes 
positius en el metabolisme i 
la genètica. Dignificar la fei-
na del pagès i incideix en la 
petjada emocional del sector 
primari en el territori i “reduir 
la distància de la terra a la tau-

la”, amb productes de Km0 als 
restaurants, millorar el context 
socioeconòmic. La campanya 
arranca amb fitxes de l’arròs, 
la taronja, la cirera, l’ametlla, 
l’oli, la cabra blanca de Ras-
quera. La iniciativa s’emmarca 
en el projecte PECT EbreBi-
osfera i està cofinançada amb 
fons europeus Feder.

DELTEBRE
La ministra Teresa Ribera descarta al Senat 
cedir la finca de Bombita a l’Ajuntament 
La ministra per a la 

Transició Ecològica, 
Teresa Ribera, ha descartat la 
cessió de la finca de Bombita 
a l’Ajuntament de Deltebre.                  
Arran d’una pregunta del se-
nador d’ERC, Josep Rufà, que 
li ha recordat l’acord del ple 
municipal reclamant aquest 
traspàs, Ribera ha apostat per 
“seguir treballant” dins de la 
comissió de gestió i s’ha mos-
trat “molt més escèptica” so-
bre la possibilitat d’una cessió. 
Rufà ha retret al govern espa-
nyol que es limiti únicament a 
fer manteniment i conservació 
d’un espai d’alt valor natural de 
més de 500 hectàrees prop de 

la costa de l’hemidelta nord. La 
ministra ha recordat que l’espai 
forma part del Domini Públic 
Marítim Terrestre amb diferents 
usos compatibles reconeguts 
–agricultura, caça o pesca-. 
En un primer moment, Ribera 
ha negat que el seu ministeri 
hagi rebut cap petició concre-
ta de l’Ajuntament de Deltebre 
sobre la cessió. Posteriorment, 

ha intentat diluir la petició amb 
altres arguments. Segons ha 
explicat, l’Estat té peticions de 
l’IRTA i SEO/Birdlife per efec-
tuar un diagnòstic de l’estat 
actual de conservació i gestió, 
així com propostes de convenis 
de custòdia del territori, entre 

el Ministeri, el grup ecologista 
i entitats del territori per plan-
tejar altres “usos compatibles” 
amb el territori. “És una bona 
idea treballar en la comissió de 
gestió: soc molt més escèptica 
pel que fa a la gestió del a fin-
ca”.

La ministra aposta
per seguir treballant 

en la comissió de 
gestió de l’espai

Jordi Gaseni presenta 
candidatura per presidir 

l’AMI
L’alcalde de l’Ametlla 

de Mar i actual 
vicepresident de 
l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), 
Jordi Gaseni, ha presentat 
candidatura per presidir 
l’entitat.                      
Serà el 4 de juny, quan l’AMI 
farà una assemblea al Teatre 
Metropol de Tarragona i s’ele-
girà el nou president. Aquest 
s’espera, si no es presenta cap 
més candidatura, que sigui, 
Jordi Gaseni, que ocuparia el 
càrrec fins al 2023. Aquest any 

hi ha canvi de president per 
donar compliment a l’acord 
posterior a les eleccions mu-
nicipals del 2019 que contem-
plava que es partien el mandat 
Esquerra Republicana i Junts 
per Catalunya.
(La Cala Ràdio)
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LA GUÀRDIA 
CIVIL RESCATA 
UNA SERP A LES 
OFICINES D’UNA 
EMPRESA DE 
ROQUETES  
 Agents de la Guàrdia Civil 
del servei de protecció de 
la natura (SEPRONA) de 
Tortosa van rescatar una 
serp en una empresa del 
polígon industrial d’An-
sedó del Raval de Crist 
de Roquetes. L’animal va 
aparèixer a les oficines de 
l’empresa i els agents dels 
SEPRONA es van perso-
nar per retirar-la. Era una 
exemplar de serp blanca 
adulta (Rhinechis Scalaris). 
És una serp no verinosa 
però “relativament agres-
siva” perquè mossega els 
potencials enemics. L’ani-
mal estava bé de salut i es 
va alliberar al medi natural.

DELTA DE L’EBRE
A Catalunya, el 2021 han 
niat 3.458 parelles de ga-
vina corsa, 618 més que al 
2020, quan es van registrar 
2.840 parelles, el mínim 
històric. 

Les parelles d’aquest 
ocell s’han aplegat en cinc 
colònies, entre les quals 
estan la punta de la Banya 
(delta de l’Ebre), amb 
2.319 parelles i les salines 
de Sant Antoni (delta de 
l’Ebre), amb 22 parelles. La 
punta de la Banya, al delta 
de l’Ebre, torna a ser una 
de les principals colònies 
de l’espècie al món.

MÉS 
NOTÍCIES

El Perelló homenatja a Rafel Múria, per l’Estrella 
Michelin aconseguida

Diumenge dia 23 de maig, 
des de l’Ajuntament 

del Perelló es va fer la 
projecció d’un documental 
sobre la importància de 
la pol·linització i la tasca 
que fan les abelles a tot el 
planeta, titulat HONEYLAND.                    
A continuació es va fer un acte 
d’homenatge al xef perello-
nenc Rafel Múria i Franch, que 
el passat desembre aconseguí 
una estrella Michelin al seu res-
taurant Quatre Molins (Cornu-
della de Montsant). L’alcaldes-

sa Ma Cinta Llaó va destacar 
el fet que un perellonenc tant 
jove, estigui ja fent-se lloc din-
tre del món de la gastronomia 
i concretament, cuinant amb 
el seu producte estrella, com 
és la mel, encoratja a donar-li 
molts d’èxits futurs. 

Signatura al llibre d’Honor de l’ajuntament de Roquetes i d’Aldover.

La presidenta de la Diputació de Tarragona 
visita Roquetes i Aldover

La presidenta de la 
Diputació, Noemí 

Llauradó, es va desplaçar 
dissabte a Roquetes per 
conèixer diverses actuacions 
que compten amb el suport 
de la Diputació.                
El recorregut es va iniciar a 
la Raval de Cristo, per visitar 
la remodelació del Casal de 
la Ravaleta i l’ampliació del 
consultori local. El projecte 
es finança amb 335.232,37 
euros del Pla d’Acció Muni-
cipal (PAM). Les obres, que 
estaran enllestides a l’estiu, 
suposaran una millora per al 
teixit associatiu i els veïns i 
veïnes. A més de l’ampliació 
del consultori local, hi haurà 
noves oficines de correus i es 
millorarà la climatització i so-
noritat del Casal, amb espais 
per activitats i material. 
La visita va seguir a la zona 
de la Torre d’en Gil, on s’està 
construint un pàrquing per 13 
autocaravanes amb tots els 
serveis. 
L’actuació compta amb 

35.000 euros de la Diputació 
i també inclou nous espais 
d’aparcaments, un carril bici 
i la urbanització de la zona 
per sumar un nou espai verd 
al municipi per millorar la co-
moditat dels veïns i veïnes i 
atreure el turisme, tenint en 
compte la proximitat a la Via 
Verda i equipaments de refe-
rència com l’Observatori. En 
total, l’obra s’ha adjudicat per 
459.872,65 euros.
Després de la visita instituci-
onal a l’Ajuntament i la signa-
tura del llibre d’honor, el re-
corregut va acabar a la zona 
del Passeig del Canal Ramón 
Bosch, per veure el resultat 

de les obres de pavimentació 
i millora. L’actuació preveu la 
reforma de la barana del pas-
seig després de l’estiu. 
També compta amb un ajut 
del PAM de 297.717,63 euros. 
“El PAM és el principal instru-
ment de cooperació que té la 
Diputació amb els municipis”, 
va assegurar durant la visita la 
presidenta de la Diputació.  
“Hem tingut l’honor de rebre 
la presidenta de la Diputació 
i hem pogut fer un recorregut 
per les diferents obres que es 
financen amb recursos de la 
Diputació”, afirma l’alcalde de 
Roquetes, Paco Gas, que des-
taca el paper fonamental de 
la Diputació. 
“Sense el paper que està ju-
gant la Diputació en els últims 
temps, no seria possible rea-
litzar aquests projectes.
 
Aldover
Un cop efectuada la visita a 
Roquetes, la presidenta de 
la Diputació es va desplaçar 
a Aldover per conèixer com 

avancen els treballs de refor-
ma i climatització del casal. 
Les obres, que està previst 
que finalitzin durant la pri-
mera quinzena del mes de 
juny, serviran per conver-
tir-lo en un equipament més 
sostenible a nivell energètic. 
El projecte compta amb una 
aportació de 91.193,58 euros 
procedents del Pla d’Acció 
Municipal de la Diputació. 
Acompanyada de l’alcaldes-
sa de municipi, Rosalia Pe-
gueroles, Llauradó també 
va visitar diversos projectes 
que s’iniciaran a Aldover du-
rant els propers mesos i que 
compten amb el finançament 
de la Diputació. 
Entre  les  diferents accions 
que es duran a terme hi tro-
bem l’adequació de l’enllu-
menat del camí Horta de Dalt 
o la pavimentació i millora de 
diversos carrers. 
Accions que, en el seu con-
junt, representaran a la Dipu-
tació una inversió de prop de 
150.000 euros.

Un jove perellonenc 
que ja s’ha fet un 

lloc en el món de la 
gastronomia

“Sense el paper de 
la Diputació en els 

últims temps, no seria 
possible realitzar 

aquests projectes”
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LA RÀPITA 
CONVOCA LES 
BEQUES DE 
TRANSPORT DEL 
CURS 2020-2021  
L’Ajuntament de la Ràpita 
convoca una nova línia de be-
ques de transport adreçades 
a estudiants que cursen estu-
dis superiors fora del munici-
pi. Aquest ajut pretén donar 
recursos als i les estudiants 
que accedeixen a l’educació 
superior o universitària 
perquè puguin desplaçar-se 
fins als seus centres educa-
tius. Enguany el pressupost 
destinat a assumir les beques 
de transport és de 33.000 
€ i com l’any passat, cada 
estudiant pot optar a rebre 
un ajut que oscil·la entre els 
50 i els 300 euros, dependent 
de la distància del centre 
educatiu on cursa els estudis 
amb la Ràpita. Les beques es 
poden sol·licitar a partir de l’1 
de juliol i el termini romandrà 
obert fins al 31 d’agost de 
2021.

LARA GOMBAU 
SORPRÈN AMB 
DOS OBRES D’ART 
RURAL
Des del mes de febrer, al 
carrer Les Cases del Mar 
llueix un nou mural de la 
il·lustradora Lara Gombau 
(1987). Situat a la paret ex-
terior del xalet de la família 
Fabregat-Beltran, l’obra 
reprodueix una fotografia 
familiar en blanc i negre de 
l’any 1974. El protagonista 
de la imatge és Juan Andrés 
Fabregat Chavalera amb els 
seus fidels gossos. L’impac-
tant mural es complementa 
amb un altre a tot color, de 
quaranta metres quadrats, 
situat dins de la mateixa 
propietat i que reprodueix 
un espectacular panissar, 
davant del qual “plouen” 
panolles de panís, orques-
trades pel fill del matrimoni, 
Andreu, de xiquet. Lara és 
il·lustradora, dissenyadora i 
muralista.

MÉS 
NOTÍCIES

Es tanca la campanya de producció de cítrics
El sector dels cítrics de les 
Terres de l’Ebre ha vist com 
les restriccions imposades 
a la restauració arran de la 
pandèmia de la covid-19 han 
limitat la comercialització de 
la seva producció als mercats 
europeus. La campanya es 
tanca, quantitativament, amb 
xifres de fruita recol·lectada 
per sobre de la mitjana dels 
últims anys: 145.000 tones 
de mandarines i 50.000 de 
taronges, 195.000 tones en 

total. Tampoc, asseguren els 
comercialitzadors i el Departa-
ment d’Agricultura, s’han pro-
duït ensurts davant la temu-
da afectació que la pandèmia 
podia tenir en el desenvolu-
pament habitual dels treballs. 
En canvi, admeten, els cítrics 
no han trobat una sortida tan 
fluïda als mercats com es po-
dia preveure pels tancaments 
d’establiments de restauració. 
L’increment de la collita en-
tre un 15 i un 20% per sobre 

30 de maig: jornada de neteja solidària Catalunya 
CleanUp Challenge a la platja de les Cases

L’Ajuntament d’Alcanar, 
amb la col·laboració 

de la campanya Catalunya 
CleanUp Challenge, ha 
organitzat una acció de 
neteja solidària de la platja 
del litoral de les Cases el 
pròxim 30 de maig, a partir 
de les 10.30 h. El punt 
de trobada serà la zona 
d’aparcaments del Marjal.                    
Recentment, el Consell Co-
marcal del Montsià, juntament 
amb el repte Catalunya Clean 
Up Challenge i onze ajunta-
ments de la comarca, entre els 
quals s’hi troba Alcanar, han 
impulsat la iniciativa Montsià 
Clean Up Challenge. L’objectiu 
és sensibilitar a totes les veï-

nes i veïns de la comarca so-
bre la necessitat de tenir cura 
del medi ambient. La iniciativa 
del pròxim diumenge consta 
en netejar els trams de cos-
ta compresos  de les Cases, 
el Marjal, l’Estanyet i Sòl de 
Riu. Per a fer-ho, l’Ajuntament 
d’Alcanar proveirà guants de 
làtex per a les persones parti-
cipants i també bosses grans  
per a dipositar la brossa.

LA RÀPITA
Rebuig a la proposta del Ministeri i defensa 
total del sector pesquer català
La Ràpita rebutja la 

proposta del Ministeri, 
que pretén reduir el nombre 
de jornades assignades 
per a les embarcacions 
d’arrossegament, i defensa el 
sector pesquer català.                
L’Ajuntament de la Ràpita es 
posiciona al costat del sector 
pesquer amb la finalitat que 
es pugui reconduir la situació 
creada i per això, en el plenari 
ordinari del mes de maig, por-
tarà a aprovació una proposta 
d’alcaldia per mostrar el suport 
del consistori i exterioritzar el 
malestar que està patint el sec-
tor. L’alcalde, Josep Caparrós, 
argumenta que “recolzem per 

complet la postura que defensa 
el sector pesquer català perquè 
aquesta mesura que vol aplicar 
el govern de l’Estat espanyol, 
suposa incertesa i preocupació 
entre els pescadors i pescado-
res de la Ràpita davant les pèr-
dues econòmiques que els po-

dria ocasionar”. Tal com exposa 
la Federació Nacional Catalana 
de Confraries de Pescadors, 
així com també la Confraria de 
Pescadors Verge del Carme, en 
el seu manifest, la reducció del 
nombre de jornades assignades 
per a les embarcacions d’ar-
rossegament comportarà que 

aquestes deixin de ser viables 
socioeconòmicament, i la seva 
activitat professional, tant d’ar-
madors com de treballadors, 
les seves estructures, els seus 
mercats i la quota de participa-
ció fonamental amb l’economia 
blava, passarà a ser residual i a 
més llarg termini, desaparèixer.

Malestar: el Ministeri 
pretén reduir el 

nombre de jornades 
assignades per 
a embarcacions 

d’arrossegament

El punt de trobada 
serà diumenge a la 

zona d’aparcaments 
del Marjal

de la mitjana ha complicat la 
comercialització deixant els 
preus en uns valors “decebe-
dors”. Així, la clementina s’ha 

pagat entre els 0,15 i 0,20 
euros el quilo. La taronja s’ha 
situat finalment entre 0,30 i 
0,40 euros el quilo. (ACN)
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COMISSIONS 
INFORMATIVES
“Amb quasi sis mesos del que 
va d’any a l’ajuntament de 
Santa Bàrbara només s’han 
fet 3 comissions informa-
tives”. És per aquest motiu 
que els membres No adscrits 
segueixen reclamant que es 
facin comissions informatives  
i que es recuperin les juntes 
de portaveus: “ja vam dir-ho 
al ple. Ara mateix venen 
les jornades esportives, un 
esdeveniment pel qual s’està 
treballant i sempre diem el 
mateix: poseu-vos en contac-
te, us podem donar idees”. 
(La Plana Ràdio)

S BÀRBARA

‘ATURA’T, SITUA’T 
I PENSA-HI’  
El SIAD del Montsià enge-
ga la campanya “Atura’t, 
situa’t i pensa-hi”, la qual 
pretén mitjançant preguntes, 
frases, paraules o imatges 
fer reflexionar la població 
del Montsià sobre diferents 
situacions de la vida quotidi-
ana que afecten a les dones 
a nivell social, psicològic i 
jurídic. La campanya consis-
teix a publicar periòdicament 
missatges mitjançant posts a 
les xarxes socials que cridin 
l’atenció i que facin refle-
xionar. En resum, prendre 
consciència de situacions in-
terioritzades i normalitzades 
en àmbits com el treball, la 
família, la parella, la salut..., 
i que posant fil a l’agulla es 
poden treballar i gestionar 
millor. El Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones pot 
donar un cop de mà a les 
dones per fer-ho i gestionar 
adequadament processos o 
situacions vitals inevitables 
com són el dol, les malalties, 
l’estrès, etc. Cal remarcar que 
és un servei públic, total-
ment gratuït, confidencial i 
itinerant. A més, des de fa 
diversos mesos hi ha la pos-
sibilitat d’atendre a les dones 
via telemàtica en el servei 
psicològic i jurídic. D’aquesta 
manera cap dona es queda 
sense l’atenció necessària per 
motius de desplaçament.

CONSELL

LA SÉNIA

S’han executat les obres del 
projecte d’optimització de la 
xarxa de pluvials de la Sénia.
Aquest projecte pretén elimi-
nar el col·lapse dels col·lector 
d’aigües (residuals i pluvials)
així com la disminució del 
problema de la circulació d’ai-
gua de pluja en làmina lliure
pels carrers en èpoques de 
pluja. De forma colateral, 
també es justifica per evitar 
el col·lapse del clavegueram 
convencional en èpoques de 
pluges i que l’escorrentiu dis-
corri pels carrers (amb el pe-
rill que suposa). Així mateix, 
també servirà per eliminar les 
inundacions de soterranis, 
baixos i pàrquings i per allar-
gar la xarxa d’aigua separativa 
del municipi. S’ha buscat la 
realització d’una optimització 
conjunta del sistema existent, 
aprofitant les xarxes antigues i 
les de nova creació per a que 
treballin de forma conjunta. 
L’import ha estat de 63.000 
Euros dels que la Diputació 
ha subvencionat en un 95% 
(59.850 Euros) dintre del PAM.

Optimització 
de la xarxa de 

pluvials

MONTSIÀ

L’Institut Montsià incorpora 
un curs especialitzat en ci-
berseguretat. 
Amb l’auge de l’ús dels ordi-
nadors i d’internet, especial-
ment des de l’inici de la pan-
dèmia, també ha augmentat 
els ciberatacs per la falta de 
preparació de molts profes-
sionals. 
Per posar una mica de llum, 
l’institut Montsià ha signat un 
acord de col·laboració amb 
l’empresa Pymeralia per aju-
dar en la formació en ciber-
seguretat.
L’ensenyament combina l’ad-
quisició d’una base teòrica 
sòlida de coneixements amb 
una formació pràctica i basa-
da en l’estudi de casos reals.
L’estudiant ha de ser capaç de 
dissenyar i implementar es-
tratègies que puguin garantir 
la seguretat dels recursos in-
formàtics d’una empresa, per 
mitjà de polítiques de pre-
venció, protecció i prevenció 
d’atacs. 
Aquest ha de ser l’objectiu del 
curs.

Curs 
Especialitzat en 
Ciberseguretat

S BÀRBARA

Els nous gestors del gimnàs 
municipal, l’empresa GranSalut 
SCP, van presentar el nou pro-
jecte esportiu. 
Un projecte que comença 
amb canvis significatius com 
la substitució del nom Gimnàs 
Municipal per Plana Activa. 
Sergi Curto, amb el seu soci 
Miquel Also, han estat els gua-
nyadors de la gestió d’aquest 
servei. 
Ana Ma. Panisello regidora 
d’esports, explicava que una 
de les millores d’aquesta em-
presa gestora que s’ha valo-
rat es l’ampliació de serveis “a 
part de donar una continuïtat 
en les activitats que s’oferien 
al pavelló amplien els serveis 
oferint entre d’altres; fisiote-
rapeuta, nutricionista o també 
una ampliació d’horaris perquè 
hi puguin accedir més usuaris, 
petites millores que sumen” 
afirmava.

(La plana Ràdio)

“Plana Activa”: 
projecte per 

al gimnàs 
municipal

ALCANAR

Diumenge la nit, el canareu 
Joel Marmol Reverter va ar-
ribar a Alcanar en bicicleta 
des de Portbou, complint un 
repte solidari al llarg dels més 
de 400 km que hi ha des d’un 
extrem a l’altre de Catalunya, 
per la vora de la mar Medi-
terrània. El seu repte ha es-
tat recaptar fons a través del 
projecte «Hijos de la resis-
tencia». Aquests fons es con-
vertiran en hores de recerca 
sobre el càncer infantil a la 
fundació El Sueño de Vicky.
Joel va informar que “vo-
lia donar visibilitat a aquesta 
malaltia i a la problemàtica 
del càncer infantil; a més, ja 
fa temps que tenia al cap fer 
aquest recorregut, em volia 
superar a mi mateix”.

Joel Marmol, 
repte solidari

Mor l’artista Narcís Galià, 
fill adoptiu del municipi

Narcís Galià va traspassar di-
mecres la tarda als 95 anys. 
Artista de renom internacio-
nal i catedràtic de pintura de 
la Facultat de Belles Arts de la 
Universitat de Barcelona, Galià 
ha deixat empremta en l’art i la 
cultura d’Alcanar, on ha estat 
més de 25 anys director de l’Es-
cola Municipal d’Arts Plàstiques 
d’Alcanar. Fruit d’un acord amb 

l’Ajuntament, l’any 2015 el re-
conegut pintor va donar al po-
ble part de la seua obra. “Pintor, 
escultor i dibuixant brillant, a 
la vegada que una persona al-
truista i generosa, sempre va 
estar disposat a col.laborar amb 
l’Ajuntament per a promoure la 
cultura i la sensibilitat artística 
entre la ciutadania”, comenta 
l’alcalde Joan Roig.

Neus Guiu, nova presidenta 
de la secció local d’ERC

La secció local d’Esquerra Re-
publicana d’Ulldecona ha re-
novat l’executiva local, esco-
llint a Neus Guiu, com a nova 
presidenta. Guiu que substitu-
eix a Ferran Grau, és la respon-
sable de la secretaria d’Imatge 
i Comunicació de la Federació 
de l’Ebre, i tant a les darreres 
eleccions municipals com a les 
del Parlament, va formar part 
de la llista electoral. La nova 
presidenta ha manifestat que 
“treballarem per fer créixer el 
projecte republicà a Ulldeco-
na, incorporant-hi més gent 
i més diversa. Tenim una base 
sòlida com demostren les vic-
tòries electorals a les darreres 
eleccions generals i catalanes, i 
el repte és traslladar-ho també 
a l’àmbit municipal”. En aquest 
sentit ha afegit que “a l’ajunta-

ment seguirem fent una oposi-
ció constructiva i paral·lelament 
mirarem de sumar el màxim 
d’esforços per bastir una pro-
posta de futur, de canvi, que il-
lusioni a la ciutadania. Ulldeco-
na no pot quedar al marge de 
les grans transformacions del 
país liderades pel republicanis-
me com són la reconstrucció 
social, el feminisme, la transi-
ció ecològica i l’assoliment de 
la llibertat i l’amnistia”.

ALCANAR ULLDECONA
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MÓRA D’EBRE

El compromís del Govern 
espanyol  i del ministre Escrivà 
és revertir el tancament de 
l’oficina de la Seguretat Social 
de Mora d’Ebre motivada per la 
falta de personal a conseqüèn-
cia de les successives retallades 
de plantilla de personal dels 
governs del Partit Popular. 
“Puc afirmar que la  Secretaria 
General de l’Estat de la Segure-
tat Social està estudiant la so-
lució més adient per recuperar 
el servei de l’oficina d’atenció 
al públic de Mora d’Ebre”. ha 
dit Manel de la Vega Senador 
del PSC. El Govern de Pedro 
Sánchez està compromès a 
“buscar solucions enfront del 
repte demogràfic.  Dintre de les 
130 mesures del Pla de lluita 
està el pla estratègic integral 
per a millorar els serveis que 
presta l’Estat en el territori, per 
tal de recuperar la millora de 
l’eficiència en la gestió”.

PSC

LA PONÈNCIA

L’última sessió de la Ponèn-
cia d’Energies Renovables ha 
emès informes desfavorables 
a l’emplaçament dels parcs 
eòlics Ascó II, a Batea (Terra 
Alta), i el Basses Roges 3, a Ri-
ba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) 
i Almatret (Segrià). L’òrgan 
tècnic apunta que les centrals 
afecten zones d’especial pro-
tecció per a les aus (ZEPAI) i 
en concret a l’àliga cuabarra-
da. En el cas de Basses Roges 
3 també es desaconsella la 
ubicació “per l’efecte acumu-
latiu de projectes a la zona” i 
l’impacte sobre el municipi i 
els elements del patrimoni na-
tural d’Almatret. 
En canvi, ha emès un acord 
favorable a la central eòli-
ca Basses Roges 2 (Riba-roja 
d’Ebre-Maials) i a una planta 
fotovoltaica a Móra d’Ebre, 
però ha desestimat el parc so-
lar Caseres (Terra Alta).

Es desestimen 
els parcs eòlics 
Ascó II de Batea 
i Basses Roges 
3 de Riba-roja

HORTA

La restauració del Mas de 
Burot d’Horta de Sant Joan, 
al Parc Natural dels Ports, ha 
rebut aquest dimarts al matí 
el Premi del Patrimoni Euro-
peu 2021. 
Els atorga la Comissió Euro-
pea i Europa Nostra (institu-
ció europea amb més de 400 
organitzacions actives en el 
camp del patrimoni cultural). 
El Mas de Burot (segle XIX) 
s’ha premiat en la categoria 
de conservació. La restaura-
ció es va basar en tècniques 
tradicionals de bioconstruc-
ció i en destaca l’arquitectura 
tradicional de les masies dels 
Ports. El projecte de restau-
ració el va desenvolupar i fi-
nançar l’Ajuntament d’Horta 
de Sant Joan. Durant l’obra 
es fan fer demostracions 
pràctiques de les tècniques 
tradicionals i ara s’hi fan visi-
tes guiades.
El mas és originari de finals 
del segle XIX i propietat de 
l’Ajuntament d’Horta. 

Premi per la 
restauració 
del Mas de 

Burot 

TERRA ALTA

El Centre Empresarial Terra 
Alta organitza una nova edi-
ció de les Matinals de Forma-
ció, un cicle de jornades que 
s’aniran portant a terme durant 
l’any amb el suport de l’Ajunta-
ment de Gandesa. “En aques-
ta ocasió també comptem 
amb la col·laboració de l’Ofi-
cina Municipal de Turisme de 
Gandesa. Aquesta jornada va 
enfocada a conèixer les possi-
bilitats que brinda el món tu-
rístic i noves eines de promo-
ció per fer valdre els recursos 
naturals, històrics i culturals 
del territori. Dirigit a càrrecs 
electes i agents del sector, en 
fase d’aprenentatge i profes-
sionals en actiu del sector tu-
rístic de la comarca. En aquest 
cas, s’aposta per realitzar-la 
amb un format semipresencial, 
combinant el format en línia i 
presencial seguint les mesures 
sanitàries. Les Matinals de For-
mació tindran lloc dilluns 31 
de maig, dimecres 2 i diven-
dres 4 de juny. Horari: de 11 h 
a 14 h.Lloc: Centre Empresarial 
Terra Alta i Nucli antic de Gan-
desa, o a través d’una platafor-
ma en línia.

Centre 
Empresarial

MÓRA D’EBRE

La literatura torna als esce-
naris 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 presentacions de llibres, 
ponències, i es representa-
ran 12 espectacles literaris, 3 
per a públic infantil. El cap de 
cartell és Cris Juanico amb 
un repertori de poesia musi-
cada de Vicent Andrés Este-
llés i Gomercint Riera. Entre 
els autors portats a escena 
destaca també Joan Peruc-
ho, Felicia Fusté o Gabriel 
Ferrater. La morenca Gemma 
Sastre s’estrena en la direcció 
del certamen amb una apos-
ta per mantenir l’excel·lència i 
qualitat de la fira i la voluntat 
de marcar un segell propi per 
incentivar la cultura entre in-
fants i joves.

Des d’avui al 
diumenge: 

la literatura 
torna als 

escenaris

El Senat aprova reobrir  l’oficina 
de la Seguretat Social

El senador d’Esquerra Re-
publicana, Josep Rufà, ha 
defensat al Ple del Senat la 
moció on es demanava la re-
obertura del Centre d’Atenció 
i Informació de l’ Institut Na-
cional de la Seguretat Social 
de Móra d’Ebre, assegurant 
personal suficient que garan-
teixi el seu funcionament. La 
moció ha estat aprovada amb 
el suport de la gran majoria de 
grups de la Cambra.
El senador republicà ha desta-
cat que “aquestes comarques 
formen part de la Catalunya 
buidada”, les quals han vis-
cut “un èxode mantingut de 
població”. A més ha recordat 
que el tancament permanent 
del Centre de Móra d’Ebre es 
va produir per la jubilació d’un 

dels dos treballadors que l’in-
tegraven, en no ser substituït 
per un altre.
Rufà ha criticat que “la su-
pressió d’aquesta oficina 
obliga als ciutadans d’aques-
tes comarques a fer gestions 
als centres de Reus i Tortosa, 
ja saturats, a més 48 quilòme-
tres, sense serveis ferroviaris i 
amb pocs serveis d’autobús”.
A més ha volgut deixar cons-
tància que la justificació de 
l’Institut Nacional de la Se-

El govern espanyol s’ha 
compromès a portar 
endavant la petició 

d’ERC

guretat Social  per negar la 
reobertura de l’oficina “ha 
indignat a la població dels 
municipis i comarques afec-
tades, per considerar-ho un 
menyspreu”.

El senador republicà s’ha feli-
citat que “el senador socialis-
ta, durant la seva intervenció, 
anunciés el compromís del 
govern espanyol per reobrir 
l’oficina de Móra d’Ebre”.

Una persona va resultar ferida 
greu en un atropellament a Fal-
set, aquest dimecres. L’afectat 
greu fou traslladat a l’Hospital 
Joan XXIII de Tarragona. En 
l’accident també van resultar 
ferides lleus tres persones, que 
foren traslladades a l’hospital 
de Móra d’Ebre. El SEM va 
activar tres unitats terrestres i 
l’helicòpter medicalitzat.

ACCIDENT

El Consell Comarcal compar-
teix les reivindicacions dels 
veïns de la Pobla de Massaluca 
i de Faió perquè no es perdi 
la connexió ferroviària entre 
aquests municipis. Cal assegu-
rar les opcions de transport i 
que Renfe mantingui la seva 
vocació de servei públic a la 
Terra Alta, així com ho fa en 
altres municipis de l’Estat.

TERRA ALTA

L’Ajuntament ha començat a 
atendre les primeres persones 
interessades en formar part 
del banc de terres: “sigui 
quina sigui la teva necessitat, 
t’informem, t’assessorem i 
t’acompanyem”. Consultes al 
telefon: 623.181.987

ASCÓ
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CONSELL 
COMARCAL BAIX 
EBRE 
El Consell Comarcal, a través 
del projecte Baix Ebre Avant, 
ofereix un servei especialitzat 
d’orientació adreçat a perfils 
qualificats. Un servei amb 
què es pretén donar resposta 
a tres necessitats territorials: 
fixar i atreure habitants a 
les Terres de l’Ebre, facilitar 
la intermediació de perfils 
superiors a les empreses i 
facilitar informació detallada, 
eines, recursos i oportunitats 
específiques a persones que 
volen desenvolupar la carrera 
professional al territori.

BENIFALLET
Presentació del llibre “La noia 
de les Roques” de  Pere Alco-
verro Folqué. Demà dissabte 
a les 19 hores, al Mirador de 
les Roques. 

CAMPREDÓ
Els espais de la batalla de 
l’Ebre estan sent protagonis-
tes de la segona Mostra de 
cinema FRONT. Ahir dijous es 
projectà El periple, al cinema 
de Bot. Avui divendres l’es-
cenari serà la Torre de Font 
de Quinto, a Campredó, espai 
que va acollir als brigadistes 
internacionals que van creuar 
l’Ebre el juliol de 1938, on 
es podrà veure la pel·lícula 
‘Cantares de una revolución, 
de Ramón Lluís Bande’, entre 
altres activitats. El festival 
acabarà demà  al celler 
Herència Altés, de Gandesa, 
als peus del coll del Moro, 
punt de comandament del 
dictador durant la batalla.

TIVENYS
La setmana cultural està a 
punt d’arribar, i amb ella, un 
dels actes que ja són tradició: 
EL CONCURS DE POESIA. 
Els poemes (entre 50 i 100 
paraules, temàtica lliure) es 
poden presentar fins diumen-
ge a les 22 hores. El dilluns 31 
es publicaran a les xarxes de 
l’Ajuntament. 

MÉS 
NOTÍCIES

Jornades Gastronòmiques del Llagostí de les Cases d’Alcanar
Enguany es tornen a re-
prendre les Jornades Gas-
tronòmiques del Llagostí, 
impulsades pel Col·lectiu 
Gastronòmic d’Alcanar i les 
Cases, que se celebren des 
d’avui 28 de maig al 22 de 
juny. En aquesta edició i 
després de la parada obli-
gada de l’any passat, cator-
ze restaurants de les Cases 
d’Alcanar s’uneixen amb 
molta il·lusió per a presen-
tar-nos uns menús amb el 

llagostí com a protagonista 
indiscutible. Jordi Monfort, 
regidor de Turisme, explica 
que “aquestes jornades te-
nen la finalitat de posar en 
valor el nostre llagostí, un 
producte de la costa ebrenca 
que és de referència pel seu 
gust i textura i, a la vegada, 
reforçar la marca del munici-
pi com a destinació turística 
gastronòmica. Esperem que, 
com és habitual, les jornades 
siguen un èxit”.

Repsol deixarà de produir 
petroli a la plataforma 

Casablanca

Repsol deixarà definitivament 
de produir petroli a la plata-
forma Casablanca. Situada a 
44 quilòmetres mar endins, 
davant les costes de Tarrago-
na i del delta de l’Ebre, el tan-
cament posarà punt i final a 
quatre dècades d’activitat de 

l’última explotació petrolífera 
operativa a l’Estat. La compa-
nyia justifica la decisió per la 
forta caiguda de la producció 
durant els últims anys, si bé al 
2018 va aconseguir una últi-
ma pròrroga de deu anys de la 
concessió.

MUSEU
Amposta recupera una creu de l’antiga 
diligència de Barcelona a València del segle XIX
Amposta ha recuperat 

una creu de l’antiga 
carretera Reial de Barcelona 
a València, una ruta directa 
del correu i diligència 
que passava per la capital 
del Montsià, establida a 
principis del segle XIX.                  
Quan es van fer les obres de 
l’actual carretera N-340, un veí 
va conservar l’única que que-
dava. Carreteres de l’Estat ha 
autoritzat a l’Ajuntament d’Am-
posta i el Museu de les Terres 
de l’Ebre retirar la creu i tras-
lladar-la al centre museístic. Es 
pot veure a l’exposició ‘La re-
volució dels transports a l’Am-
posta de principi del segle XX’ 
i després s’incorporarà al fons 

permanent del Museu.
De l’antic itinerari de València 
a Barcelona per Amposta se’n 
té constància des del segle XVI, 
però va ser el 1801 que es va 
fer passar la Reial Diligència 
per Amposta. En aquests viat-
ges entre Barcelona a València 
hi havia parades a Vilafranca, 
Tarragona, Amposta, Vinaròs i 

Castelló, i la ruta es feia en dos 
dies. Eren camins considerats 
perillosos i els viatgers estaven 
exposats als freqüents robatoris 

dels saltejadors.

Noti: ACN
Foto: Ajuntament d’Amposta

 Es mostra en 
l’exposició ‘La 
revolució dels 

transports a Amposta’ 
al Museu

Camarles: nou servei de 
comunicació d’incidències 

a través de l’APP mobil
Durant aquest mes de maig, 
l’Ajuntament de Camarles 
s’uneix als més de 500 muni-
cipis que en l’àmbit nacional 
disposen del servei Línia Ver-
de. A través d’aquest canal de 
comunicació directa, els veïns 
poden posar en coneixement 
del Consistori aquells desper-
fectes que detectin a Camarles 
i Lligallos. Gràcies a aquesta 
eina de participació ciutadana, 
l’Ajuntament pretén conèixer 
les necessitats del municipi i 
així, poder donar solució a les 
qüestions comunicades.

Per poder utilitzar aquest nou 
servei és necessari procedir 
a la descàrrega de l’APP Línia 
Verda. 
Per això, l’usuari accedeix a 
Google Play o APP Store en 
funció de la tecnologia em-
prada en el seu Smartphone 
(Android / iOS). Un cop lo-
calitzada, es porta a terme la 
descàrrega de forma gratuï-
ta. A partir d’aquest moment, 
l’usuari selecciona el municipi 
sobre el qual vol comunicar la 
incidència. El procediment és 
molt ràpid i senzill.



ERISIM / SISIMBRÍ
ERISIMO 
SISYMBRIUM OFFICINALE

Es coneix com a Herba dels cantors, locutors i professors

Ús: Amb el xarop o suc de la planta rebaixat amb aigua de qualitat es fan gargarismes i s’empassa. Resolt el problema de cantar i ronquera.
Propietats: L’Erísim és una planta medicinal utilitzada com a remei per tractar l’afonia, la faringitis, la bronquitis i l’asma. Els principis actius s’obtenen de la 
planta sencera i tenen propietats antiinflamatòries, mucolítiques i expectorants. Ajuda a fluïdificar la mucositat i a expulsar les secrecions bronquials produïdes 
per un refredat.

1 cullerada de postres per ¼ de litre d’aigua. Bullir 1 min. Reposar tapat 5 min. Colar. Prendre fins a 1 Litre al dia (4 gots), o fer-ne gargarismes.

No se li coneixen, però cal precaució en nens de menys de 12 anys i dones lactants.

Replans de roques i pastures pedregoses bàsiques o àcides principalment a la muntanya mediterrània i submediterrània des del 60 als 1800 m d’altitud. No es 
troba a les Illes Balears.

No confondre amb la Ravenissa groga i/o blanca.

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

18

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 
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MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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ERA POSITIU 
JUGAR A FUTBOL 
Ja està tot gairebé normalit-
zat, ningú volia jugar a fut-
bol,   és més jo no era partidari 
de que s’iniciessin les compe-
ticions, però mirant-ho amb 
una altra perspectiva crec 
que ha estat molt positiu. 

Només cal veure una tercera 
catalana que està que crema 
d’emoció cada setmana i que 
els clubs van ser capaços de 
fitxar en dues setmanes 40 
nous jugadors. També cal 
recordar aquesta dada: en la 
copa de 2a catalana dels 120 
equips, 80 van participar. 
Aquí a les Terres de l’Ebre va 
ser el grup de menys partici-
pació, sis equips no van jugar. 

Un club de 2a catalana que 
competeix em va dir: “Hem 
de jugar pels socis i per 
l’ajuntament que ens ajuda 
amb la subvenció”. Hi ha afi-
cionats que ara lamenten que 
el seu club no hagi participat 
en la Copa. 
Amposta i Tortosa no han 
jugat i molts socis i aficionats 
no ho comprenen. Veient-ho 
ja des de la positivitat 
crec que els clubs de la 2a 
catalana haguessin hagut de 
jugar tots la copa catalana, 
els jugadors estarien més 
en forma, i els aficionats ho 
haguessin agraït. 
Penso també que dels 90 
d’equips de tercera catalana 
que no volien jugar, ara la 
gran majoria estan contents 
de competir.  
Fa dues setmanes en un 
partit de juvenils entre el 
Tortosa B i el Formatiu Terres 
de l’Ebre, la graderia estava 
plena així com diumenge a la 
Cava, en el partit dels locals 
contra la Rapitenca B. 

Amb el temps, els aficionats 
han dictat sentència: volien 
futbol.

CELMA

FUSIÓ, NOUS 
CLUBS I CALMA
La unió Tortosa-Ebre Escola 
està definida. Segons la meua 
informació, és un acord entre 
els dos clubs que, de moment, 
s’ha fet per unir la gestió 
administrativa amb una asso-
ciació que s’enregistrarà. Però 
en clau esportiva o federativa, 
a curt termini, no suposarà 
canvis en les estructures dels 
equips. Per tant, l’Ebre Escola, 
de 3a, si escau, podria pujar 
a 2a perquè la unió, en este 
moment, no evitaria poder 
competir amb el Tortosa.
D’altra banda, he d’opinar dels 
incidents que es van produir 
en acabar un partit de cadets, 
dissabte passat. Jo no vaig 
estar. I no faré un debat de qui 
va començar o qui va conti-
nuar. Qui va insultar i qui va 
respondre. Tinc entès que el 
que va passar va ser greu i per 
això cal denunciar qualsevol 
acte violent. Per tant, lamen-
tar els fets i esperar que els 
clubs prenguin mesures. 

Un altre tema, avui hi ha junta 
directiva a la Federació  i s’han 
d’aprovar dues modificacions 
excepcionals que, si s’apro-
ven, després es proposaran a 
l’assemblea i els propis clubs 
hauran de decidir. Una és que 
s’aixequi el càstig d’estar dos 
anys sense pujar, als equips 
que es van retirar, i una altra 
és que no hi hagin descensos 
de Primera ni de Tercera. Si 
s’aprova avui, estarem més a 
prop de que es puguin aprovar 
definitivament. Per acabar, dir 
que l’any vinent a Quarta pot 
haver un club que torni a  la 
competició. Seria el Benifallet 
que ho està estudiant. 

Esta setmana, a més, m’han 
arribat rumors de que es 
podria crear un club nou, com 
una Fundació. De moment, 
com que  és un rumor, poc 
més puc dir. 

MICHEL PROPERA JORNADA
PRIMERA 
CATALANA 
diumenge

S Ildefons-Ascó 12 h

Catllar-Rapitenca 12h

Vilanova-Santboià 17h

Viladecans-V Alegre 17h 

Gavà descansa

TERCERA 
CATALANA 
Dissabte

Roquetenc-la Cava suspés 

Catalònia-S Bàrbara 17.15h

diumenge

Benissanet-Ametlla 18h

Godall-Ebre E 16.30h

Corbera-Flix 17h

Olimpic-S Jaume 17h

J i Maria-Batea 18h

Alcanar-Amposta 20 h

Rapitenca descansa

FEMENÍ. F-7  
La Plana-J i Maria diss 19h

Rapitenca-Perelló diu 10 h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: dissabte 18.30h

Morell-FF Terres de l’Ebre

CF GANDESA

Alcanar-Benissanet, partit impugnat
L’Alcanar va guanyar  (3-0) al Benissanet, equip que ha impugnat el 
partit per possible alineació indeguda d’Ion. El jugador, en la represa 
del futbol, va ser alineat 3 cops amb el Catalònia, però un d’ells fou 
en el partit que no es va jugar per la no presència del Godall. Sembla 
que compta igualment. D’altra banda, el partit Roquetenc-la Cava 
s’ha suspés per un cas positiu al conjunt visitant. 

Fa dues setmanes, el CF Gan-
desa va tenir una reunió amb 
la Federació. Les esperances 
de que el ‘càstig’ per no seguir 
competint no comportessin 
descens de categoria es van 
esvair. L’equip haurà de jugar 
a la Tercera catalana, la lliga 
propera. El que si que es con-
fia és que l’assemblea de la Fe-
deració acabe aprovant, a vo-
tació dels clubs, que els equips 
retirats no tinguin sanció per 
a pujar la temporada prope-
ra. I això és preveu que sigui 
d’aquesta forma. Avui diven-
dres la junta directiva de l’FCF 
porta a aprovació propostes 
de modificacions reglamentà-
ries, en este cas excepcionals 
i transitòries perquè s’aproven 
per exposar després en l’as-
semblea a votació dels clubs. 
Una d’elles és que els equips 
que s’han retirat no tinguin 
sanció amb dos anys sense 
pujar. D’ d’aquesta manera, 
si s’aprova, la penalització no 
seria tan greu per al club gan-
desà. 
El president gandesà, Marc 
Fornós, assegura que “ja es-
tem treballant per la tempo-
rada vinent en la que hi haurà 
limitació pressupostària per 
les conseqüències de la Covid 
però que per a Tercera cata-
lana ens permetran poder ser 
competitius”. Fornós afirma 
que “tenint en compte que, si 
tal com s’espera, s’aprova que 
podem pujar l’any vinent, un 
80% de la plantilla continuarà 
amb el compromís de buscar 
l’ascens. Sabem que no serà 

Jugarà a Tercera catalana
fàcil però aquest serà l’objec-
tiu”. President i junta seguiran 
després del malson viscut. So-
bre les veus crítiques que han 
pogut sorgir per la retirada de 
l’equip, el president aclaria que 
“és lògic que n’han pogut ha-
ver-hi però nosaltres hem se-
gut coherents amb els nostres 
plantejaments i una vegada es 
va aturar la competició al més 
d’octubre, a les dues jornades, 
amb la situació que es vivia, 
i la que es viu encara, el que 
no podíem fer era endeutar el 
club. I així vam manifestar-ho. 
De totes formes, respectem 
totes les opinions dels nostres 
socis i aficionats”.  
En qualsevol cas, si han existit 
veus crítiques davant de la ges-
tió del conflicte, el més opor-
tú hagués estat que aquestes 
aportessin solucions al seu 
moment, i no parlar-ne ara. 
El cos tècnic format per Javi 
Garcia i Miki no seguirà. L’en-
trenador Javi Garcia lamentava 
“les circumstàncies viscudes 
i que no han permès poder 
treballar a la Primera catala-
na. Nosaltres sempre hem fet 
costat a les decisions del club 
i hem entès la seua postura. 
Per la nostra part, ens hagués 
agradat seguir i hem comentat 
d’adaptar-nos a la nova situa-
ció però acceptem que el club 
té uns plantejaments diferents 
per a la tornada, a la Tercera 
catalana”. Per tant s’iniciarà un 
nou projecte amb un nou mis-
ter dins de les noves circums-
tàncies que hi haurà al club per 
la temporada propera.  

CHEMA NO SEGUIRÀ AL 
CATALÒNIA 
Chema Esteban ja va comunicar la setmana passada als juga-
dors que no seguiria al Catalònia. Dissabte també va fer-ho 
públic per a Minut 91: “vam tenir unes converses amb la junta; 
ells van defensar els seus interessos, i jo, com és lògic, els meus 
i finalment vam acordar no continuar. Ha estat i és un orgull 
entrenar aquest equip i treballarem al màxim per acabar el 
millor possible la temporada. I quan s’acabi cadascú seguirà el 
seu camí”. Pau Alegria, fins ara al filial, apunta a ser el míster 
del primer equip la campanya vinent. 

Minut 91: 
dilluns 31, 
21.30 h

Minut 91, dilluns vinent dia 
31 de maig, a les 21.30 ho-
res, a Canal Terres de l’Ebre. 
Resums amb els gols: Jesús 
i Maria-Batea, Godall-Ebre 
Escola, Catalònia-S Bàrbara,  

 FUTBOL BASE: alevins pre-
ferent: Rapitenca-Tortosa. 

CONVIDATS: Hernan (Rapi-
tenca), Jose López (Batea) i 
David Torres (Jesús i Maria)
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QUARTA CATALANA
avançar en el marcador. Poc a 
poc el partit es va igualar i quan 
semblava que l’empat arribaria, 
el Catalònia va fer el segon gol 
en una jugada a pilota aturada. 
La segona part va ser una altra 
història. Vam estar més posats 
des de l’inici. Vam remuntar i 
vam insistir. Quan ja semblava 
que l’empat seria el resultat fi-
nal, una jugada dins a l’àrea va 
acabar en penal, donant els tres 
punts a l’equip visitant”. Jordi 
José Moya, veterà jugador de 
l’Olímpic, va transformar la pena 
màxima.
Aquesta va ser la darrera jornada 
de la quarta catalana.

SE SUSPÈN EL 
TORTOSA-LA CAVA

AMETLLA B, 0
EBRE ESCOLA B, 0

CATALÒNIA B, 2
OLIMPIC B, 3

El partit de la darrera jornada 
entre el filial del Tortosa, equip 
campió del grup i que ja havia 
consumat l’ascens a Tercera, i 
el filial de la Cava es va ajornar. 
El motiu va ser que els visitants 
no disposaven d’efectius sufici-
ents per a disputar la confron-
tació. “Entre les baixes que tení-
em,  per motius diversos, a més 
dels jugadors que havien d’anar 
amb el primer equip, que, a la 
vegada, també tenia nombroses 
baixes, no vam poder presentar 
el jugadors suficients i per este 
motiu no es va poder jugar el 
partit”, explicava Eulogio Giné, 
tècnic del filial de la Cava que 
afegia que “el que ens queda 
ajornat amb l’Olímpic no sabem 
si el podrem afrontar perquè el 
primer equip segueix minvat i 
necessita jugadors del filial que, 
lògicament han d’ajudar quan 
es necessite, per això està el fili-
al. Aquesta és la situació i la raó 
perquè no vam poder disputar el 
partit”, deia Eulogio. 

El filial del Catalònia va caure a 
casa contra el de l’Olimpic (2-3). 
Pau Alegria, del Catalònia B: “a la 
primera meitat natros vam estar 
bé; vam fer l’1-0 i vam tenir un 
parell d’opcions marcant el 2-0 
abans del descans. La situació 
de partit va fer que la intensitat 
va baixar a la represa, tot i tenir 
situacions per marcar a l’inici. 
Amb els minuts ens vam acomo-
dar. Ens van fer el 2-1 i vam estar 
dubtosos i arran d’una indecisió 
ens van empatar. Al final, de pe-
nal, es va produir el 2-3”. 
Per Pau Alegria va ser el darrer 
partit d’aquesta etapa al capda-
vant del filial del Catalònia. La 
temporada vinent estarà al pri-
mer equip.
Emilio Pedrola, de l’Olimpic: “va 
ser un partit molt disputat en el 
que els dos equips vam buscar 
la victòria en tot moment. Els 
primers 25 minuts van ser do-
minats per l’equip local que va 
sortir més endollat al camp, fruit 
d’això als primers minuts ja es va 

Xavi Subirats, de l’Ametlla B: “tot 
i tenir nombroses ocasions, amb 
diversos pals, no vam transfor-
mar-les. També cal dir que el 
partit va ser molt disputat però 
que, tot i intentar-ho, no ens van 
sortir les coses com preveiem. 
Agrair l’esforç dels jugadors du-
rant la lligueta”. Xavi Vaquer, de 
l’Ebre: “sabiem que ells sortirien 
forts per marcar. L’equip va sortir 
mentalitzat i amb personalitat. A 
partir del minut 15, tot i que els 
locals portaven la iniciativa,el 
partit es va equilibrar. Ells van te-
nir 2 ocasions amb 2 travessers,  
a pilota aturada, i natros també 
vam tenir-ne dues de clares per 
mig de Jordi i Enric. A la represa, 
ells van sortir més posats, però 
Mael va fer 2 bones Intervenci-
ons. A part ells van tenir 2 ocasi-
ons clares. Ens vam refer i, amb 
els minuts, vam crear arribades, 
aprofitant els espais lliures que 
ells deixaven. Als últims minuts, 
tant haguessin pogut marcar ells 
com natros”.

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

28
25
23
24
17
15
14
18
10

13
16
15
18
15
16
16
29
36

26
25
24
20
17
16
15
14
2

classi.                     GF       GC     PNTS

Ascó-Gavà  1-0
Rapitenca-Vilanova 2-1
Viladecans-S Ildefons 0-1
V Alegre-Santboià           10 de juny
Catllar, descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 15. SUB GRUP 2A

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

36
38
31
22
29
32
24
26
23
21
16
18
15
9
10
10
7

17
14
14
5
13
12
20
18
19
20
17
21
30
21
26
39
61

30
28
23
23
23
22
20
17
17
16
15
10
8
6
6
2
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Flix-Catalònia  0-3
S Jaume-Godall  1-5
S Bàrbara-Roquetenc 0-1
Amposta-Olimpic  2-1
Batea-Corbera  sus
La Cava-Rapitenca  5-4
Alcanar-Benissanet 3-0
Ebre Escola-J i Maria 4-0
Descansava l’Ametlla

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

1. La Plana
2. Rapitenca
3. Perelló
4. J i Maria
5. R Bítem

32
12
11
8
4

4
5
5

20
33

12
10
10
3
0

classi.                     GF       GC     PNTS

R Bítem-la Plana  0-10
J i Maria-Rapitenca 1-2

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 7

PRIMERA CATALANA
L’Ascó recupera el 
liderat i ara depèn d’ell

L’Ascó és líder de nou amb 
la seua victòria contra 

el Gavà (1-0) i, a la vegada, 
amb el triomf de la Rapitenca 
contra el Vilanova.   
Els asconencs, en la línia de 
les darreres setmanes, van ser 
superiors al rival, sobre tot en 
un primer temps en el que Pac-
heco, porter visitant, va estar 
esplèndit. Va parar-ho tot. Al 
descans es va arribar amb l’em-
pat a zero però amb un Ascó 
que havia superat al rival i que 
només li mancava el gol. A la 
represa, el partit va igualar-se 
però va ser l’Ascó qui va tenir 

les opcions més clares. Una 
rematada de Pol va valdre l’1-
0. L’equip de German va poder 
sentenciar, no va fer-ho i per 
això va acabar patint. Però es va 
defensar amb ordre i amb ofici, 
conservant la victòria.
Marc Segura, segon entrena-
dor de l’Ascó, valorava la feina 
de l’equip, i el triomf assolit, 
tot i haver patit en els darrers 
minuts “després d’haver tingut 
ocasions per a no haver de so-
frir al final. Davant vam tenir un 
rival molt ferm, que va arribar 
com a líder. Però penso que la 
nostra victòria va ser justa”. 

Triomf a còpia d’orgull 
rapitenc (2-1)
La Rapitenca va guanyar el 

Vilanova, equip que s’hi 
jugava el liderat (2-1).    
Els rapitencs, com el seu rival, 
presentaven nombroses baixes 
i el juvenil Samper va ser titular. 
A més, a la banqueta hi havia 3 
juvenils més.
El Vilanova va dominar la pilota 
al primer temps. Però va faltar-li 
més ritme al seu joc. Per això, li 
va costar arribar amb claredat. 
La Rapitenca, amb les línies ben 
juntes, va fer una bona feina. 
Els rapitencs, a més, van tenir 
l’ocasió més clara a la contra. 
Així mateix, es van avançar en 
el marcador amb un golàs de 
Matti, des de 30 metres. A la re-
presa el Vilanova va fer un pas 
avant i en pocs minuts va gau-
dir de dues opcions. Però una 
acció desafortunada del seu 
porter i central va comportar 
un lliure indirecte dins de l’àrea 
visitant. De l’embolic del llan-
çament, Valcàrcel va marcar el 
2-0. Els vilanovins van entrar 

en situació arran d‘una falta di-
recta, poc després. Amb el 2-1, 
la Rapitenca va tenir clar que 
havia de fer i va fer-ho bé. El 
Vilanova va arriscar però sen-
se poder trobar espais davant 
d’un rival molt ben armat. Els 
locals, a més, a la contra, van 
disposar de les opcions més 
clares, sobre tot una de Peque. 
Al final, 2-1. Victòria de prestigi 
de la Rapitenca que es manté 
a la part alta de la taula, a prop 
dels dos primers, amb un partit 
menys. 
Ramon Sancho, tècnic rapi-
tenc, valorava “l’actitud de 
l’equip. Estic molt content. El 
triomf és un premi al treball”. 
Ricardo, Barri, Mata, Lleixà, Fo-
rés a més de Cotaina i Estellé 
foren les baixes.
La Rapitenca, a l’espera de re-
cuperar jugadors, visitarà diu-
menge el Catllar. 
Posteriorment disputarà el par-
tit pendent al camp del Sant-
boià. 

CONTRA EL VILANOVA

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

31
16
10
11
11
8
3

5
11
12
15
14
16
17

18
10
10
8
6
4
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Catalònia-Olímpic  2-3
Ametlla-Ebre Escola 0-0
Tortosa-la Cava  3-0

4 catalana Jornada 7
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EBRE ESCOLA, 4
JESÚS I MARIA, 0

3A CATALANA

LA CAVA, 5
RAPITENCA B, 4

L’Ebre Escola va  golejar el lí-
der Jesús i Maria (4-0). El partit 
va ser molt igualat a la primera 
meitat, amb un parell d’opcions 
per equip. El joc va ser molt tàc-
tic i va estar marcat pel respecte 
entre els equips. A la represa, 
aviat, una indecisió del porter 
visitant a la sortida d’un córner, 
va suposar l’1-0, obra de Pep. 
Això va canviar la dinàmica del 
partit, que ja va tenir més rit-
me i anada i tornada. El visitant 
Omar, que va estar ben vigilat, 
va fabricar dues jugades que 
haguessin pogut ser l’empat. 
No va marcar el Jesús i Maria i 
l’Ebre, amb espais, cada cop va 
fer més mal. Amine va afuse-
llar el 2-0 i el Jesús i Maria va 
perdre pistonada amb l’expulsió 
de Jordi. L’equip partidalenc, 
a més, va arriscar i l’Ebre es va 
trobar en l’escenari que més li 
agrada, treballant amb velocitat 
els espais. Així va fer el 3-0, de 
Lachem i Campa va ampliar la 
victòria amb el quart gol. El líder 
va poder pegar un cop a la lli-
ga però aquesta segueix oberta. 
Ara, més. Els de Garcia estan de 
pega amb les baixes. Diumenge 
també es va lesionar Ruben. 

Victòria èpica de la Cava contra 
la Rapitenca B (5-4). Els locals 
van remuntar en els darrers mi-
nuts. El partit va ser vibrant. La 
Rapitenca va començar amb 
protagonisme tenint la pilota i 
creant la primera ocasió. Però 
la Cava, quan tenia possibilitats, 
sortia a  al contra. L’equip cavero 
es va avançar amb un gol de De 
la Torre, protagonista de la tarde. 
La Rapitenca va tenir resposta 
amb l’empat de Beranuy i, amb 
l’1-1, va recuperar el control de 
la pilota. No obstant, les sortides 
a la contra local, amb un Yatma 
imperial, van ser fructíferes, amb 
la qualitat dels jugadors ofensius. 
Ferran, culminant una bona ju-
gada, i De la Torre, aprofitant un 
servei de Ferran, van posar el 3-1 
abans del descans. A la represa, 
aviat, la Rapitenca va reaccionar, 
jugant a camp contrari i amb més 
ritme. Edgar i Nacho empataven. 
La Cava, minvada per les baixes, 
va aguantar com va poder però 
el 3-4 d’Edgar semblava decidir. 
Els locals, no obstant, van tenir 
orgull i amb una falta de Yatma i 
una rematada de De la Torre, en 
un córner, van remuntar. Victòria 
de prestigi i orgull cavero.

FLIX, 0
CATALÒNIA, 3

ALCANAR, 3
BENISSANET, 0

AMPOSTA, 2
OLIMPIC, 1

SANTA BÀRBARA, 0
ROQUETENC, 1

El Catalònia va vèncer al camp 
del Flix (0-3). Així es refà de les 
dues derrotes seguides. El Flix, 
limitat per les baixes, acumu-
la cinc derrotes seguides. Els 
locals, pel que fa al partit, van 
començar adormits. I el Cata-
lònia, amb pilotes a l’espai, es va 
avançar aviat. Gol d’Aleix. Durant 
uns 25 minuts, els jesusencs van 
tenir bones ocasions per encar-
rilar el duel davant d’un Flix que 
va reaccionar amb els minuts, 
tenint un parell d’opcions arran 
d’indecisions visitants al darre-
ra. No obstant, el Cata va am-
pliar l’avantatge poc abans del 
descans amb una acció d’Aleix 
(va poder ajudar-se del braç en 
el control de la pilota) i que va 
culminar Cessay. El Flix encara 
tindria dues opcions (amb rema-
tada de Magí) però Estorach va 
evitar-les. A la represa el Flix va 
sortir intens i va tancar al Catalò-
nia al seu camp, tenint opcions 
per entrar en el partit, a més d’un 
penal no xiulat per mans d’Esco-
da. No va marcar el Flix i el Ca-
talònia, que tenia fins a 6 baixes, 
va acabar sentenciant en una 
contra que va conduir molt bé 
Leandro i que va culminar Aleix.

L’Alcanar va guanyar el Benissa-
net (3-0). Segons Miquel Cer-
velló, “vam fer un partit molt 
complet, en la línia dels darrers, 
però en aquesta ocasió aprofi-
tant les oportunitats. A la prime-
ra meitat, tot i que el rival ens va 
apretar en diverses fases, ja vam 
tenir-ne. A la represa, arran de 
l’1-0, el rival va obrir-se i amb 
espais vam sentenciar amb dos 
gols més”. Pichó, Polet i Tomaco 
van marcar. Cervelló destacava 
“la feina i motivació de l’equip 
davant d’un rival que penso que 
com nosaltres té equip per es-
tar en una altra Situació. Però 
la temporada és atípica, és una 
una barreja de Tercera i Segona 
catalana”. Piqué del Benissanet: 
“a la primera meitat vam estar 
força bé, ordenats i sortint a la 
contra. Així vam gaudir d’un pa-
rell d’opcions. Però a la represa, 
arran d’una indecisió nostra, ens 
van fer l’1-0 i l’equip ja va haver 
d’obrir-se i no va poder empatar 
mentre que el rival va sentenciar 
a la contra. Sap greu la derrota 
contra un rival directe. Segui-
rem treballant”. Va ser el primer 
triomf canareu. No obstant, el 
partit s’ha impugnat.

L’Amposta B va guanyar contra 
l’Olimpic que, amb dues der-
rotes seguides, ha vist frenada 
la progressió. Des d’Amposta 
han comentat que “a la prime-
ra meitat l’Olímpic va estar més 
ben posat i va tenir més arriba-
da, avançant-se en el marcador. 
La clau va ser que vam empatar 
acte seguir, amb el gol de Nain. 
A la represa, ja vam millorar, ja 
vam jugar més a camp contrari 
i si bé ells van tenir les seues ar-
ribades, nosaltres també vam fer 
les nostres i ja al final Joel va es-
tablir el 2-1. Victòria important 
per per allunyar-nos de les dues 
darreres places”. Jordi Roca, de 
l’Olímpic: “ens va costar adap-
tar-nos al partit però amb els 
minuts vam entrar-hi i vam jugar 
ben posats, sortint a la contra 
buscant els espais. I així vam te-
nir moltes ocasions però no vam 
decidir, tot i el gol d’Anell. I l’Am-
posta, amb joc més posicional, 
va empatar abans del descans. 
La represa va ser més igualada. A 
mesura que passaven els minuts 
vam avançar línies per buscar el 
segon gol però sense culminar 
les ocasions i ells van saber en 
una contra decidir al seu favor”.

El Roquetenc va guanyar al 
camp del Santa Bàrbara (0-1) i, 
d’aquesta forma, amb dues vic-
tòries seguides, es situa a la part 
mitja alta. Ito, del Santa Bàrbara: 
“no vam estar bé a la primera 
meitat. I a la segona vam reacci-
onar i vam tenir dues o tres oca-
sions que va evitar Josué. Un 
partit en el que crec que l’empat 
hagués estat més just. Es va llui-
tar però ara ja falta motivació”.
Des de Roquetes comentaven 
que “vam començar molt bé, 
tenint el domini i fent el 0-1 
amb gol de Chimeno després 
d’una assistència de Joel.  Fins 
al descans vam tenir altres pos-
sibilitat, estan ben posats sobre 
el camp. A la represa, el Santa 
Bàrbara va apretar més amunt 
i va crear oportunitats que va 
evitar Josué. Amb els minuts el 
partit es va igualar i nosaltres 
també vam disposar d’un parell 
d’oportunitats per haver pogut 
decidir i no haver de patir fins el 
final per l’ajustat del marcador”.
El Santa Bàrbara visita en la jor-
nada propera el Catalònia, el dia 
de la inauguració de la gespa 
artificial. El Roquetenc descan-
sarà per la suspensió del partit. 

SANT JAUME, 1
GODALL, 5
Juanjo Agustin, tècnic del Go-
dall: “vam fer el mateix plante-
jament que el dia del camp de 
l’Alcanar, pressionat amunt per 
recuperar a prop de la seua àrea. 
Així vam tenir diverses ocasions 
però va costar marcar. Nil va fer 
el 0-1 i, abans del descans vam 
aconseguir el 0-2. A la represa, 
vam seguir. La veritat és que te-
níem el control del joc però no 
vam estar massa fluids, tot i am-
pliar l’avantatge. El Sant Jaume 
també va crear les seues opci-
ons i, de penal, ens va marcar. 
Al final, 1-5 i, malgrat no estar 
massa satisfet del joc, victòria 
important per allunyar-nos de 
les dues darreres places”. 
El Godall, que ha sumat 7 punts 
dels darrers 9 (dos victòries, les 
dues fora de casa, i un empat) 
rebrà diumenge l’Ebre Escola, 
equip que es juga les opcions 
que li queden d’ascens. 
El Sant Jaume, per la seua part, 
es desplaça al camp de l’Olím-
pic. El club morenc ja té una 
candidatura que segurament 
serà la única. És la de Manel Sal-
tor que ja va ser president del 
club i que tornarà a ser-ho. En 
properes setmanes serà oficial. 

Jugadors de la Cava, amb samarretes de suport a Favà, que es va trencar els lligaments la jornada anterior.

El Corbera no ha jugat els dos 
darrers partits per tenir fins a 
cinc positius de Covid. La situa-
ció de l’equip encara és compli-
cada. Segons Robert Costa: “fa-
rem tot el possible per disputar 
el proper partit i que, d’aquesta 
forma, el club no en surti per-
judicat. Haurem de competir 
com puguem. De salut estem 
prou recuperats però a nivell 
esportiu, parlar de futbol ara ens 
costa molt. A més, hi ha juga-
dors que ja han manifestat que 
no jugaran més en el que queda 
de lliga”. Costa afegia que “falta 
comprensió. És una mica inhu-

DIFICULTATS AL CORBERA, L’EQUIP MÉS CASTIGAT PER LA COVID
mà estar dos o tres setmanes 
tancats a casa i després haver de 
competir amb presses perquè el 
club no sigui sancionat amb una 
expulsió, si acumulem 3 ajor-
naments. Teòricament hauríem 
de jugar 4 partits en tan sols 10 
dies, ja que els ajornats contra 
candidats a l’ascens no es po-
den postposar. Veure’ns en esta 
tesitura a Tercera és una mica 
trist. Tenim la voluntat de tornar 
a entrenar i competir, pel com-
promís que hi ha amb el club, 
tot i que que ens costarà física 
i mentalment. Però no volem 
fer-ho a qualsevol preu ni de 

qualsevol manera. Fins ara hem 
competit al màxim de les nostres 
possibilitats contra J i Maria, Ca-
talònia o Rapitenca, i si ara ens 
fan jugar 4 partits amb tan poc 
temps s’adultera la competició. 
Volem competir contra Ebre 
Escola i Batea com ho hem fet 
contra els altres, i a hores d’ara 
no sabem ni si ens podrem pre-
sentar. Hem de prioritzar la sa-
lut per damunt del compliment 
d’un calendari exprés. S’havia de 
pensar al moment de reprendre 
la lliga i estar preparats en cas 
de que es produís una casuística 
com aquesta”.
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EQUIP DE LA JORNADA     JOAQUIN CELMA

IMATGES DE LA JORNADA

· El pichichi de la Rapitenca, Cristian Valcàrcel, té dues ofertes d’equips de 
tercera divisió, Sant Andreu i Peralada. I també en tindrà una d’un equip 
ebrenc. 
· Dilluns sorteig a la Federació dels equips que han passat a la següent ron-
da de la Copa de 2a Catalana. L’Ampolla sabrà seu rival.
· El Catalònia començarà una nova etapa, amb nova presidència i també 
amb un nou tècnic. Chema ja va comunicar als jugadors que no seguirà la 
temporada vinent.
· Manel Saltor serà el nou president de l’Olimpic. Ja va ser-ho quatre tem-
porades, de la 2013/16. És el pare de Bruno, jugador del Brighton. S’està 
parlant amb el tècnic Jordi Roca, de cara a la temporada vinent. 
· La Rapitenca, tot i tenir 7 baixes per lesió (Estellé, Cotaina, Mata, Forés, 
Lleixà, Ricardo i Barry) va guanyar un aspirant a l’ascens, el Vilanova. Ara 
l’Ascó és líder i depèn de si mateix. Sancho va posar un juvenil de titular i a 
la banqueta en van haver-hi 3 més, dos van jugar.
· Un dels equips que fa millor futbol és l’Ebre Escola, diumenge va guanyar 
al líder Jesús i Maria. Tretze dels seus jugadors han marcat i només ha re-
but cinc gols. Mitjana d’edat 22 anys i un mister Pepe Balart que algun dia 
entrenarà algun equip gran. Ara té 36 anys. El jugador d’aquest equip Cam-
panals, després de 570 dies i dues operacions per lesió, va marcar un gol.
· El futbol ebrenc està viu;   La Cava que tenia moltes baixes va guanyar a 
la Rapitenca B, segon classificat, i el lider Jesús i Maria va perdre. Quina 
tercera catalana. Al líder li queden dos partits a casa, contra Batea i Santa 
Bàrbara, i desplaçaments a Flix i La Cava.
· A l’Ascó li queden 5 finals per a pujar a la Tercera divisió, tres partits de 
lliga contra Vista Alegre, Viladecans i Sant Ildefons i després enfrontar-se a 
doble partit contra el campió del subgrup 2B, a hores d’ara el Borges.
· Rècord curiós de l’Aldeana: en 8 mesos, tres entrenadors amb només dos 
partits disputats. Bartolo, Parra i Més Ebre va avançar el fitxatge per la lliga 
propera de Ferran Simó, que entrena al juvenil de la Rapitenca i fa tres cam-
panyes va agafar al primer equip de la Devesa en els últims partits.
· Un crac del futbol ebrenc, Miquel Campos del Roquetenc. Des de petit 
és seguidor del seu equip. L’any 2010 va ser delegat quan el Roquetenc 
estava a preferent i un any després va agafar el càrrec de responsable de 
comunicació i premsa, fins avui. A més, és directiu des de 2015 i actualment 
vicepresident. Haurien de donar-li un premi per la seva tasca, gran perso-
na gran professional. Quan ha col.laborat en transmissions de partits, amb 

TOP SECRET

Michel, ha sorprès a l’audiència amb un arsenal de dades i estadístiques. Aquest és 
el meu homenatge a Campos, persones així queden poques. 
· Ull a la dada, a la llista de la selecció espanyola, dels 24 convocats 12 juguen fora 
d’Espanya. És la globalització. I un Luis Enrique que si era odiat per un sector del 
madridisme, ara ho serà Més. Ni un del Madrid.
· El Barça fa por: un deute de més de mil milions i es volen endeutar més per fitxar 
jugadors. No m’agrada gens Laporta, a aquest pas el Barça acabarà sent una societat 
anònima.
· Sant Jaume i Benissanet encara no han guanyant un partit aquesta temporada a la 
Tercera Catalana. Els únics invictes al seu feu són: Batea, Rapitenca B i Jesús i Maria.
· Hi ha presidents, directius i misters de clubs ebrencs que es reuneixen amb juga-
dors, per a poder-los fitxar, davant de casa Michel que, des del seu balcó, veu les 
trobades que es produeixen en una terrassa d’un bar. 

GENÍS
(Roquetenc)

DE LA TORRE
(La Cava)

CARLOS
(Amposta B)

OBI
(Rapitenca B)

XAVI 
(Godall)

MADERO 
(Olímpic)

NACHO
(Flix) C GILABERT

(La Cava)

PEP MONTESÓ
(Ebre Escola)

MATTI
(Rapitenca)

NICO
(Ascó)

CALLAU
(Catalònia) JOSEP

(Alcanar)

Vestidors de l’Alcanar, Amposta B, Ebre Escola i la Cava, diumenge en acabar el partit. A l’altra foto, Ferran i De la Torre, els dos cracs de la Cava. 
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FUTBOL SALA 
En la tretzena jornada a la 
Divisió d’Honor Catalana, el 
Futbol Sala Amposta caure 
a la pista del Sicoris per 6-2.  
L’AES la Sénia va perdre a 
casa contra l’Escola de Futbol 
Sala Comtat d’Urgell (2-4)  i 
el CFS Tortosa SAC va golejat 
11-2 el  Torredembarra. A 
manca de dues jornades, 
l’Amposta és setè, la Sénia 
desè i el Tortosa dotzè, en 
zona de promoció de descens. 
Propera jornada hi haurà 
derbi: Amposta-la Sénia. El 
Tortosa rebrà als Pallaresos. 

CLUB VOLEI 
ROQUETES  
Resultats equips del club:

Infantil femení 2- CV joven-
tut les Corts 3

Llars Mundet B 3-Sènior 
masculí B 0

FCB 3- 0 infantil masculí

FUTBOL 
SALA: LLIGA 
EBRENCA  
Resultats:

Toscà-Dertochip 9-1

CFS Roquetes-Benifallet 2-4

Aldover Paüls-Campredó  2-4

AFS Deltebre-Lligallos 2-2

Clasificació:

1. Benifallet, 11

2. AFS Marisc M. Deltebre, 11

3. Toscà, 10

4. Campredó, 9

5. Lligallos, 7 

6. CFS Roquetes, 6

7. Dertochip, 5

8. AFS Deltebre, 4

9. Aldover-Paüls, 1

Propera jornada

Campredó-AFS Deltebre

Benifallet-Aldover Paüls

Dertochip-Roquetes

FF Motors deltebre-Toscà

MÉS 
NOTÍCIES

REM

L’AMPOLLA

Medalla d’or per a l’ampostina Aina Cid 
en la Copa del Món, celebrada a Lucerna

XVI IRONCAT - COPA DE 
LES NACIONS DE TRIATLÓ 

Un total de 89 triatletes van 
començar el XVI Ironcat - 
Copa de les Nacions de Triatló 
de l’Ampolla. Després d’un pa-
rèntesi d’un any a causa de la 
pandèmia de Covid-19, aques-
ta prova de triatló es va tornar 
a celebrar adaptada a les me-
sures sanitàries de prevenció 
de contagis de Covid-19. La 
competició, la més antiga en la 
modalitat de llarga distància de 
la península Ibèrica, es va ini-
ciar a les 7 del matí a la platja 
de l’Arquitecte amb la prova 
aquàtica, en la qual els partici-
pants havien de nedar 3,8 qui-
lòmetres. Un cop finalitzada, la 
següent modalitat a realitzar va 
ser la bicicleta, en la qual ha-
vien de recórrer 180 quilòme-
tres. La darrera disciplina va ser 
la cursa a peu, que constava de 
42 quilòmetres. 
A la línia de meta van arribar 
78 triatletes, ja que cinc es van 
retirar. Els jutges, però, no van 
desqualificar a cap participant. 
En la categoria masculina, el 

guanyador va ser Nacho Villar-
ruel, amb un temps de 08 h 27’ 
30’’, el triatleta va acabar les 
tres modalitats per davant del 
segon classificat, que va ser Al-
bert Saludes Bellés, qui va efec-
tuar la prova amb un temps de 
08 h 44’ 15’’, i Enrique Barajas 
Ojeda, amb un temps de 08 h 
47’ 05’’, va arribar en tercera 
posició. En la categoria feme-
nina, la primera en arribar a la 

meta va ser Pascoe Foulds amb 
un temps de 10 h 30’ 53’’, se-
guida per Alessia Bertolino amb 
un temps de 10 h 36’ 44’’, i Ana 
López De San Roman Blanco 
amb un temps de 11 h 10’ 37’’. 
L’entrega de premis va anar a 
càrrec de Francina Guardiola, 
presidenta de la Federació Ca-
talana de Triatló, Francesc Ara-
sa, alcalde de l’Ampolla, i Àlvar 
Casanova, regidor d’Esports.

Del 28 de juny al 2 de juliol 
i del 19 al 23 de juliol, a les 
instal.lacions esportives de 
Bítem, tindrà lloc el Hat-trick 
Football Camp, Campus de 
Tecnificació de Futbol. “Acti-
vitats Aquàtiques, Quick Feet, 
Kick Games, Football Parac-
hute, Futbol Sala, Slide Foot-
ball i moltes més sopreses”. 
Més informació:
www.eixam.org

Bítem: 
Campus 

Hat-trick 
Football Camp

L’ampostina Aina Cid i la càn-
tabra Virginia Díaz han guanyat 
la medalla d’or a la categoria 
W2 a la II Copa del Món cele-
brada a la localitat suïssa Lu-
cerna. 
Han estat molt superiors a les 
seves competidores i han fet 
un temps de 7:17:93, cinc se-
gons més ràpides que les se-
gones classifica.
Aina Cid (Club Natació Am-
posta): “sabíem que seria com 

“La regata ens ajuda 
per agafar confiança de 
cara als Jocs Olímpics de 

Tòquio”
l’Europeu, hem competit una 
altra vegada contra les ro-
maneses però  aquest cop ho 

hem aconseguit, i no ha pas-
sat com en anteriors ocasions 
a l’Europeu. Cada dia busquem 

la millora, i la regata ens ajuda 
a agafar confiança de cara als 
Jocs Olímpics de Tòquio”.
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DELTA POKÉ BOWL D’ARRÒS  
BRÒQUIL, CEBA ESCABETXADA, 
SALMÓ MARINAT AMB SOJA I CÍTRICS

INGREDIENTS (4 PERSONES): 

• 200 g d’Arròs Montsià Extra
• 400 g lloms de salmó 
• 200 g bots de bròquil 
• 2 cebes vermelles 
• 100 ml de vinagre blanc 
• 100 ml d’aigua 
• ½ culleradeta de grans de pebre 
negre 
• 8 cullerades de salsa de soja 
• 1 taronja 
• 1 llima 
• oli d’oliva verge extra
• sal

 

  PREPARACIÓ:

Coure l’Arròs Montsià Extra 
amb aigua abundant i una mica 
de sal durant uns 15-16 minuts. 
Escórrer, refredar i reservar. 
Bullir els brots de bròquil amb 
aigua i sal fins que siguin ten-
dres. Reservar. Tallar el salmó 
a daus i el salpebrarem. Deixar 
marinar amb 3 cullerades d’oli 
la salsa de soja, el suc de la ta-
ronja i la llima i una mica de la 
ratlladura de les pells dels dos 
cítrics. Tapar amb paper film i 
deixar a la nevera com a mí-
nim 30 minuts. Passar per la 
paella el salmó escorregut de 

la marinada. Reservar. Reduir 
la marinada sobrant dins un 
petit cassó a foc suau. Pe-
lar i tallar les cebes a mitges 
llunes fines i coure-les a la 
paella amb un rajolinet d’oli, 
els grans de pebre i un pes-
sic de sal. Quan comenci a 
estovar-se afegir el vinagre 
i l’aigua i deixar-la coure 5 
minuts més. Per al muntat-
ge del  Delta Poké Bowl: Al 
fons del bol col·locar l’arròs i 
al damunt anar disposant de 
forma harmònica les prepa-
racions anteriors. Bon profit!
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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

Dies per donar-te 
algun caprici. Has fet 
els deures i alguns 
camins s’obren al 
teu pas. Si et sents 
cansat, vigila l’alimen-
tació. Un company 
de feina et mira amb 
bons ulls.

aquari
21/01 al 19/02

La paraula que 
t’acompanya ara, és: 
responsabilitat. Po-
dries canviar els plans 
per assumir tasques 
importants. Aprofites 
el bon temps per fer 
una sortida en bona 
companyia.

sagitari
23/11 al 21/12

Moment per do-
nar-te a conèixer, tant 
en l’àmbit relacional 
com professional. 
Podries apuntar-te a 
una web per trobar 
parella, ja que els al-
tres en general estan 
més receptius.

escorpí
24/10 al 22/11

Hora d’enfrontar pors 
que no et deixen 
compartir amb els 
altres de manera 
fluida. Una persona 
que t’atrau molt 
et correspon, però 
espera que tu donis 
el primer pas.

balança
24/09 al 23/10

Si estàs cercant fei-
na, una bona opció 
és contactar amb 
antics companys 
o empreses on ja 
havies treballat. 
S’obre una porta al 
passat que et podria 
resultar convenient.

àries
21/03 al 20/04

Molta energia per 
defensar el que és 
teu. Vehemència 
a flor de pell. En 
aquests dies podrien 
donar-se lluites de 
poder al sector labo-
ral perquè ningú vol 
baixar del burro.

cranc
22/06 al 23/07

Friccions amb la 
parella per la manera 
d’enfrontar qües-
tions del dia a dia. 
Compte fins a deu 
abans de reaccionar. 
Si no tens parella, 
algú et mira en silen-
ci amb bons ulls.

verge
24/08 al 23/09

Si tens parella, 
podeu plantejar-vos 
legalitzar la vostra 
relació i casar-vos 
pel civil. Una amistat 
pot convertir-se en 
alguna cosa més, 
ja que l’atracció és 
prou forta.

taure
21/04 al 21/05

Et pots sentir una 
mica pressionat a la 
feina i hauràs de fer 
un exercici d’equilibri 
per no endur-te els 
problemes a casa. 
Possible retroba-
ment amb un amic 
que viu lluny.

peixos
20/02 al 20/03

En els darrers temps 
has aconseguit 
avenços personals 
dels quals estàs ben 
satisfet i et donaràs 
algun merescut ho-
menatge. Notícies 
d’una persona del 
teu passat amorós.

lleó
24/07 al 23/08

Hi ha alguns assump-
tes no resolts amb la 
parella que demanen 
una conversa seriosa. 
Si no dorms bé, 
hauràs d’implemen-
tar mesures que 
t’ajudin a descansar. 
No ho deixis.

bessons
02/05 al 21/06

Júpiter a Casa X 
crea oportunitats al 
sector professional. 
Possibilitat que 
hagis de travessar la 
frontera per treballar. 
El sector econòmic 
pot ser un camp de 
batalla.

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.  

616 316 395

AMPOSTA
MAR CATALANA 

MADURITA 
DELGADITA 
MORBOSA 
CACHONDA 
MASAJES 

ERÓTICOS Y MÁS 
EN AMPOSTA 24 H

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

30 AÑOS CACHONDA 
MORBOSA 

COLOMBIANA 
FRANCÉS NATURAL 

PROFUNDO 
GARGANTA CARICIAS 
MASAJES POSTURAS 

BESOS CON LENGUA 
CARIÑOSA FIESTERA 

AMOROSA

AMPOSTA
PAOLA

24 HORAS

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

633 398 057

SEÑORITAS, 
SALIDAS 

Y DOMICILIO 
24H

L’ALDEAL’ALDEA

680 239 519

AMPOSTA
CHICASCHICAS

COMPLACIENTESCOMPLACIENTES

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

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

632 108 591

VOLS 
ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat
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ENRIC ADELL
ALCALDE DE PAÜLS
PAÜLS CELEBRARÀ LA FIRA DE LA CIRERA

sagre, la serra d’Alfara, la punta 
de l’Aigua, els colls dels Canals 
i del Camp, la Vall, la Tossa. Per 
als amants de l’espeleologia i els 
més atrevits us podeu endinsar 
en les coves i avencs naturals. Si 
encara no coneixeu Paüls, ara és 
el moment, perquè us encisarà.
Enric Adell, alcalde de Paüls, ens 
comenta les novetats de la fira 
d’enguany.

Ja tenim aquí l’esperada Fira 
de la Cirera! Però, per culpa 

El primer cap de setmana 
de juny tornarà LA FIRA 

DE LA CIRERA, aquest any es 
presentarà la divuitena edició, 
adaptada als protocols contra 
la Covid-19. Seran dos dies 
per gaudir de l’exquisidesa 
d’aquest producte mimat per 
la seua pagesia i per unes 
condicions climatològiques 
que afavoreixen el seu delicat i 
excel·lent sabor.  
A part de conèixer les diferents 
varietats i degustar tant les cire-
res com els productes derivats 
(coques, licors, melmelades...) 
i altres com oli, ametlles, etc. 
Podreu assistir a demostracions 
de diferents treballs artesanals i 
degustar la variada i rica gastro-
nomia del municipi. A més i per 
aprofitar el dia, Paüls ens ofe-
reix a part del tipisme dels seus 
carrers, que serpentegen fins a 
arribar al cim del poble fins a l’es-
glésia de Santa Maria (segle XIII), 
d’estil gòtic primerenc, d’una sola 
nau i ubicada dintre del recinte 
del castell, d’origen àrab, del qual 
resten alguns panys de muralla i 
altres llocs d’interès com la font 
de St. Roc, amb setze brolladors; 
la font de Montsagre, la font dels 
Ullals de la Vall, la font de les Glò-
ries, o la font del Morellar. I pels 
més esportistes podeu gaudir de 
la Ruta de Sant Roc a peu, d’una 
hora aproximadament. Paratge 
d’una gran bellesa natural, amb 
pins, carrasques, àlbers i aurons, 
entre altres espècies autòctones 
de la muntanya dels Ports. Allí 
es troba la font i l’ermita de Sant 
Roc, ideal per fer una paradeta, 
menjar cireres i gaudir del paisat-
ge. I per als més excursionistes, 
aquestes muntanyes ofereixen la 
possibilitat d’endinsar-se dintre 
de la muntanya dels Ports i fer les 
senderes fins llocs com el Mont-

de la situació actual, s’han 
hagut de fer algunes modi-
ficacions com habilitar un 
mercat de la Cirera a la Plaça 
Major. 
Si, ens ha tocat fer modifica-
cions i adaptar-nos, però hem 
fet un esforç perquè volíem 
que este 2021 pogueren haver-hi 
parades amb cirera al nostre po-
ble i que la gent tornés a com-
prar directament als nostres agri-
cultors/es a Paüls. Hi ha canvis 
importants esta XVIII edició, com 

ara la reducció d’actes, la fira no-
més serà a la zona de la Plaça 
Major i no pas per tots els car-
rers del municipi, control d’afo-
raments..., perquè la pandèmia 
encara segueix i per tant, això no 
ho podem obviar, el que féssim 
s’ha de poder controlar.
Una bona idea és la d’evitar 
que els vehicles circulin pel 
poble i així ampliar la via 
pública amb els bars i restau-
rants.
Creiem que sí. A la fira de la cire-

ra, per sort, sempre ens ha visitat 
molta gent i han pujat a comprar 
cireres de Paüls i este any, ja que 
no hi haurà parades per dins 
del poble, ens podem perme-
tre ampliar la zona de terrassa 
de bars i restaurants, i així poder 
absorbir tot el volum de gent 
que pugui venir i guardar les 
distàncies de seguretat. És una 
idea que ha estat ben rebuda 
per la restauració local. També 
quan ficàvem esta  idea damunt 
la taula era perquè la fira és un 
motor econòmic pel municipi i 
per tant, controlant-ho, ho hem 
d’aprofitar.
Hi haurà un servei de taxi 
gratuït, dels aparcaments fins 
a la zona del mercat.
Si, seguirem amb aquest servei 
que és molt ben rebut per la gent 
que ve. Té una mica de vincu-
lació amb la pregunta anterior, 
com que no hi haurà parades 
per dins del poble, corríem el risc 
que la gent vulgues arribar a peu 
de fira amb el seu cotxe, i això 
podia provocar que se’ns col·lap-
sés el municipi, i ho hem d’evitar. 
Farem com les altres edicions, 
hi haurà una zona d’estaciona-
ments habilitada i des d’allí es 
portarà, amb taxi, als visitants fins 
a la zona del mercat de la cirera.
Una bona aposta per part del 
seu Ajuntament per tal d’aju-
dar als productors/es i als 
negocis de la població és la 
web www.cireradepauls.cat.
Sí, esta setmana ja hem publicat 
el cartell, obra del pintor local 
Domingo Basco, i també el pro-
grama oficial. Tothom el podrà 
consultar a la web cireradepauls.
cat. A la web hi ha diferents es-
pais, i per mi, un dels més impor-
tants és lo dels productors/es, un 
lloc per poder comprar cireres. 
Hi ha els contactes i petites expli-
cacions d’ells i qualsevol persona 
pot comprar-los cirera. És una 
novetat que vam posar en marxar 
l’any passat arran de la pandèmia 
i que este any seguim mantenint, 
ja que la cirera de Paüls va molt 
buscada. La gent pot comprar 
des del maig fins al juliol, direc-
tament, una cirera de proximitat, 
un producte de km0 d’una quali-
tat excel·lent i amb el valor afegit 
de fer-ho directament a la perso-
na que el produeix. 


