
El jove havia entrat a l’aigua sense armilla salvavides després de finalitzar una excursió amb caiacs pel riu, ahir dijous. Un 

company va alertar de que s’havia submergit i que no havia tornat a sortir. Posteriorment, submarinistes dels bombers 

van trobar el cos del noi a uns 250 metres del lloc on se l’havia vist l’últim cop. P3 

En una entrevista de Michel, el president de l’FCF va esclatar: 
“estic emprenyat”

                    P17

Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, va fer dimarts una visita a clubs 

ebrencs. Abans de la reunió, en una entrevista per a Minut 91, el màxim responsable federatiu 

va destapar la caixa dels trons.
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OPINIÓ
AMIC, una estructura de 
país que sempre hi és

Edita:

Us imagineu un poble o 
ciutat sense un mitjà que 

us acompanyi, que us escolti, 
que us expliqui què passa a 
prop de casa?
Manllevant unes paraules d’en 
Vicenç Villatoro, els mitjans de 
proximitat són la plaça del poble, 
una plaça on tothom hi té cabu-
da, on es parla, on s’escolta, on 
es debat del bo i del dolent, del 
que fa l’ajuntament, les entitats, 
les persones… On s’explica qui és 
qui, l’oferta dels serveis i el co-
merç més proper. Sense aquesta 
plaça, un poble és una urbanit-
zació.
L’AMIC és l’entitat de referència 
dels mitjans de proximitat a tots 
els territoris de parla catalana, 
formada per 475 mitjans tant en 

paper com digital, la gran majo-
ria auditats, que sumen 2,5 mili-
ons de lectors en paper i en di-
gital més de 12 milions d’usuaris 
únics. No hi ha cap mitjà que ho 
iguali i per això i per moltes altres 
coses, des de sempre reclamem 
tenir un lloc destacat en l’agenda 
de les administracions en el re-
partiment de la publicitat i dels 
ajuts.
Som l’estructura de comunica-
ció de la gent, la que mai falla i 
que sempre s’ha mullat en de-
fensa de la cultura, la llengua i 
tot el que representa la suma de 
moltes petites identitats que en 
conformen una de més gran. Si 
ho mirem des del vessant lin-
güístic, els mitjans de proximitat 
de l’AMIC utilitzen més del 85% 

el català en totes les comarques 
catalanes, i també en tota l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
(més del 95% si hi afegim els mit-
jans bilingües). Sí, podem afirmar 
que la penetració dels mitjans en 
la llengua del país en espais on el 
català és minoritari és absoluta. 
És però, per desgràcia, una reali-
tat amagada en molts despatxos 
tant de l’administració com dels 
departaments de comunicació 
de les grans i mitjanes empreses 
i de les centrals de mitjans.
L’AMIC, des de fa 20 anys, tre-
balla per visibilitzar aquest feno-
men únic i ric per la seva diver-

sitat i pluralitat, que contribueix 
a mantenir l’equilibri territorial, la 
cohesió social i la democràcia.
Arriben nous responsables en 
els diversos departaments del 
Govern, i fora bo que ho tin-
guessin clar i no seguissin abo-
cant tants recursos a la roda de 
sempre. Són temps nous i cal fer 
coses diferents. En aquest sentit, 
l’AMIC és un gran altaveu de 475 
altaveus que junts arriben molt 
lluny.

Ramon Grau i Soldevila, presi-
dent de l’Associació de Mitjans 

d’Informació i Comunicació.

De forma excepcional, 
enguany, han coincidit 

dues edicions, ja que els 
premis Micro 2019 es van 
haver d’ajornar a causa de les 
restriccions derivades de la 
covid19.  
Els Premis Micro s’atorguen a 
partir de les propostes i la vo-
tació secreta que fan els col·le-
giats i col·legiades.  L’objectiu 
dels premis és valorar les faci-
litats o els impediments que els 
hi posen entitats o persones en 
el seu dia a dia de treball.
La Demarcació del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya a les 
Terres de l’Ebre ha atorgat el 
Micro Daurat 2020 al El perio-
dista i escriptor Josep Bayerri 
com a reconeixement a la seva 
llarga trajectòria en el món del 
periodisme. Bayerri va agrair 
aquest reconeixement i va fer 
un repàs de  la seua exten-
sa trajectòria periodística: des 
dels seus inicis com a corres-
ponsal de La Vanguardia a les 
Terres de l’Ebre (amb tan sols 
dinou anys), fins a les col·la-
boracions en diferents mitjans. 
Bayerri va assegurar que mai ha 
pogut deixar la tasca periodísti-
ca “perquè el cuquet del perio-
disme sempre l’he portat dins”. 
La Demarcació Terres de l’Ebre 

PREMIS MICRO 
OBERT I MICRO 

TANCAT 

també ha lliurat els Premis Mi-
cro 2019 i 2020. El Premi Micro 
Obert 2019 el va recollir el di-
rector de l’Arxiu Històric del Baix 
Ebre, Albert Curto. L’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, va 
rebre el Premi Micro Tancat per 
“qüestionar el criteri periodístic i 
el tractament d’algunes informa-
cions”.  Roigé va assegurar que 
“no comparteix  l’opinió dels pe-
riodistes” que van votar-la, per-
què considera que els motius de 
la seua nominació no responen 
a l’esperit del Premi. També va 
recordar que és un dels alcaldes 
que més rodes de premsa i com-
pareixences convoca cada any i 
va afirmar que el premi se li ator-
ga per discrepar públicament del 
tractament i el seguiment infor-
matiu de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals a les Ter-
res de l’Ebre  en la cobertura dels 
World Sport Games i no per la 
seva manca d’accessibilitat. Per 
altra banda, la responsable de 
comunicació de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) a les Terres de 

l’Ebre, Ana de Pablo, va recollir 
el Premi Micro Obert 2020 per 
“la seua accessibilitat i bona feina 
durant els darrers anys”. De Pa-
blo va assegurar que és un premi 
“que m’ha fet molt feliç”  i va re-
marcar que compartirà el premi 
amb tot el comitè de direcció de 
l’ICS a les Terres de l’Ebre “per-
què la política comunicativa no 
és sols d’una persona sinó una 
qüestió d’empresa”.  També va 
recordar que treballem  amb la 
“màxima informació i transpa-
rència” de cara als periodistes 
perquè “sou els missatgers de la 
veritat i la informació és un be-
nefici per a la ciutadania”. Final-
ment, la portaveu de l’empresa 
Padesa, Eva Abancens, va rebre 
el Premi Micro Tancat 2020 per 
“l’opacitat i el tractament de la 
informació durant els brots que 
es van detectar a l’empresa a la 
tardor del 2010”. Abancens va 
reconèixer que “va ser un error 
no ocupar-se de la comunicació 
durant els primers mesos” i va 
justificar aquesta mancança pel 

fet que l’empresa estava molt 
ocupada en evitar nous brots 
i garantir el benestar dels ani-
mals. També va recordar que 
van saber rectificar i contrac-
tar un gabinet de comunicació 
que els ha ajudat a millorar la 
seva política comunicativa.  La 
portaveu de Padesa va aprofi-
tar per lamentar que algunes 
de les informacions aparegu-
des al voltant de l’empresa van 
estar, al seu entendre,  man-
cades d’objectivitat i rigor i va 
demanar més autocrítica per 
part dels professionals del pe-
riodisme. 
El president de la Demarcació 
Terres de l’Ebre del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya, 
Josep Baubí, va agrair la pre-
sència de tots els premiats i va 
recordar que la voluntat dels 
Premis Micro Obert i Micro 
Tancat és millorar l’accés a la 
informació. 
Els premis Micro Obert i Micro 
Tancat  són obra de l’artista je-
susenc Joan Panisello.
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OCI NOCTURN
La Declaració d’Actuacions 
Coordinades (DAC) aprovada 
al Consell Interterritorial de 
Salut delega en les autonomi-
es la decisió sobre l’obertura 
dels locals d’oci nocturn en 
aquells territoris que estiguin 
en risc mitjà, és a dir, amb 
una incidència acumulada 
per sobre dels 50 casos de 
covid-19 per cada 100.000 ha-
bitants a 14 dies. La ministra 
de Sanitat, Carolina Darias, ha 
avançat en la roda de premsa 
posterior al Consell que les 
zones amb risc nul o baix 
(amb 50 casos o per sota) 
podran obrir fins a les dues, 
horari ampliable fins a les 
tres. Però ara el Ministeri ha 
difós els detalls de la DAC que 
inclou com a complement la 
mesura per a les zones de risc 
mitjà. És el cas de Catalunya, 
que presenta una incidència 
acumulada de 110 casos.

VACUNACIÓ
Un altre pas endavant en la 
vacunació a Catalunya. Les 
persones de 45 a 49 ja poden 
demanar cita per vacunar-se a 
partir de dilluns que ve. Salut 
ja ha obert la convocatòria a 
aquells nascuts entre els anys 
1972 i 1976. Les cites poden 
realitzar-se a través del web 
vacunacovid.catsalut. A més, 
les persones d’aquesta franja 
d’edat rebran un missatge de 
text (SMS) que els redirigirà a 
una aplicació perquè puguin 
reservar hora, dia i lloc.

MÉS 
NOTÍCIES

El risc de rebrot puja aquesta setmana però la pressió 
hospitalària segueix baixant

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’eleven 
ahir dijous a 11.039 (la 
setmana passada eren 
10.977).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 62 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
78). La velocitat de propagació 
del virus se situa en 1,61 (set-
mana passada era 0,91). Es su-
perior a l’1 i això significa que la 
pandèmia ha crescut. El risc de 
rebrot està ara en 121 (diven-
dres passat era de 61). El risc ha 
tornat a pujar. Per comarques, 
la Ribera d’Ebre està en 84. Al 
Montsià en 154, i està molt alt al 

Baix Ebre amb 216. La Terra Alta 
segueix a un risc zero.
Aquest dijous a l’Ebre, en un dia, 
se sumaven 6 nous positius de 
covid-19 confirmats per proves 
PCR o test antigènic ràpid. En 
dades d’ahir, el nombre total de 
morts des que es va iniciar la 
pandèmia és de 179 (setmana 
passada 178). 
Segons les dades oficials faci-
litades ahir per Salut, hi ha 10 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
22). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 12 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 

la Cinta (6 per covid). Setma-
na passada eren 17 (9 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 46 per 
cada 100.000 habitants, pels 
28 de la setmana anterior. 
El 4,10 % de les proves que es 
fan donen positiu. (2,63 diven-
dres passat).

A la regió sanitària de l’Ebre, 
fins ahir, s’han vacunat de la 
primera dosi 74.548 persones. 
Un total de 44.589 han rebut ja 
la pauta completa.

Resposta massiva dels temporers de la 
fruita dolça de la Ribera per vacunar-se

Prop del 90% dels temporers 
de la fruita dolça de la Ribe-
ra d’Ebre han volgut rebre la 
vacuna contra la covid-19. 
Aquest dijous, en la prime-
ra jornada de la campanya, 
està previst administrar 110 
vaccins unidosi de Jansen. 
S’ha habilitat l’espai de la 
Democràcia de Móra d’Ebre 
on s’ha citat els treballadors 

cada tres minuts. Hi ha acu-
dit esgraonadament des de 
primera hora. Són empleats 
de recol·lecta i envasat d’em-
preses com Cerima Cherries 
de Tivissa o el Grup Fruiter de 
Benissanet. A la sortida, han 
reconegut que esperaven la 
vaccinació des de feia temps 
i que tornen a la feina “més 
tranquils”, tot i que les mesu-

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

12 persones a l’UCI, 
6 d’elles per Covid.

res de seguretat han estat 
extremes al camp i als ma-
gatzems. La campanya aca-
barà dilluns.

A PARTIR D’AVUI
El Procicat allarga fins a la 1 l’horari de 

restauració, cultura i botigues de conveniència
El Procicat ha aprovat 

aquest dimecres allargar 
fins a la 1 de la matinada 
l’horari de la restauració, 
la cultura i les botigues de 
conveniència a partir d’avui 
divendres.                 
Fins ara podien obrir fins a la 
mitjanit. A més, també s’ampli-
arà del 50 al 70% l’aforament 
al comerç i als gimnasos, i es 
permetrà un 20% d’ocupació 
en activitats culturals i espor-
tives a l’aire lliure que se cele-
brin en recintes amb capacitat 
per a més de 15.000 persones. 
Fins ara hi havia un màxim de 
3.000 persones a l’aire lliure, 
que seguirà així per als locals 

més petits. A més, podrà obrir 
la restauració a dintre d’equi-
paments esportius i culturals, 
com sales de concert, teatres 
o cinemes. També s’incremen-
ta del 30 al 50% l’aforament a 
parcs i fires d’atraccions.
Les mesures aprovades pel 
Govern, i que compten amb el 
vistiplau del Procicat, suposen 
suavitzar restriccions d’hora-
ris i aforaments per diversos 

sectors. A nivell d’horaris, tant 
els serveis de restauració, com 
les activitats culturals, esporti-
ves, botigues de conveniència 
i establiments comercials an-
nexos a gasolineres guanyen 
una hora. Fins ara podien obrir 
fins a les 24 hores però a par-
tir de divendres podran fer-ho 
fins a la una de la matinada. Les 

mesures aprovades impliquen 
nous aforaments en diversos 
sectors. Concretament, pas-
sen d’un aforament del 50 a un 
70% els mercats no sedentaris 
i fires mercats; els parcs, fires 
d’atraccions i activitats lúdi-
ques en espais tancats; i els es-
tabliments i locals comercials 
de venda al detall. 

Amplia al 70% 
l’aforament a comerç i 

gimnasos

Troben el cadàver del noi de 15  anys 
desaparegut al riu Ebre, a Miravet

Submarinistes dels bombers 
van localitzar ahir dijous cap 
a les 17h el cadàver del noi de 
quinze anys i veí de Sabadell 
que havia desaparegut al mig-
dia al riu Ebre Miravet després 
d’haver entrat a l’aigua per ba-
nyar-se. El cos va aparèixer a 
una distància de 250 metres 
del punt on se l’havia vist l’últim 
cop, cap a la una del migdia. 
Els bombers es van encarre-
gar d’extreure’l del fons del riu. 
Juntament amb diversos com-

panys, alumnes de l’Institut 
Agustí Serra de Sabadell que 
participaven en una sortida a 
la Ribera d’Ebre, havia entrat a 
l’aigua sense armilla salvavides 
després de finalitzar una ex-
cursió amb caiacs pel riu. Cap 
a la una del migdia, un d’ells va 
alertar de que el jove es va sub-
mergir i no va tornar a sortir. 
Els Mossos es van fer càrrec 
del cos per efectuar les corres-
ponents tasques de peritatge i 
identificació. (ACN)

La campanya
acabarà dilluns
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JUNTS 
Mercè Miralles va guanyar les 
primàries per a liderar Junts 
per Catalunya a Tortosa. Es 
va imposar per un sol vot de 
diferència respecte l’advocada 
Caritat Garcia. Malgrat això, va 
haver-hi una reclamació que 
finalment es va resoldre i Junts 
per Catalunya ha confirmat 
Miralles com a coordinadora. 

MOVEM
Movem defensarà al proper 
ple “una moció de reprovació 
als bancs, demanant la retirada 
de les quotes de manteniment 
abusives, sobretot per als col-
lectius més vulnerables, que es 
veuen penalitzats per comptar 
amb uns ingressos mensuals 
més baixos”. 

MICRO DAURAT
El periodista i escriptor Josep 
Bayerri ha rebut el Premi 
Micro Daurat que atorga la 
Demarcació del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya a 
les Terres de l’Ebre com a 
reconeixement a la seua llarga 
trajectòria. El CPC també ha 
fet lliurament dels Micros 
Tancat i Obert del 2019 i 2020. 
El Premi Micro Obert 2019 
fou pel director de l’Arxiu 
Històric del Baix Ebre, Albert 
Curto. L’alcaldessa de Tortosa 
Meritxell Roigé, va rebre el 
Premi Micro Tancat. Roigé va 
assegurar que no comparteix 
“l’opinió dels periodistes” que 
van votar-la, perquè conside-
ra que els motius de la seua 
nominació no responen a 
l’esperit del Premi. Va afirmar 
que se li atorga per discrepar 
públicament del tractament i 
el seguiment informatiu de la 
Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals a l’Ebre en la 
cobertura dels World Sport 
Games i no per la seua manca 
d’accessibilitat. La responsable 
de comunicació de l’Institut 
Català de la Salut (ICS), Ana de 
Pablo, va recollir el Premi Mi-
cro Obert 2020. Finalment, la 
portaveu de l’empresa Padesa, 
Eva Abancens, va rebre el 
Premi Micro Tancat 2020.

MÉS 
NOTÍCIES

La Mostra de Jazz escull la 
imatge d’un grup musical 

per al cartell de la 28a edició
La Mostra de Jazz de Torto-
sa ja té imatge per a l’edició 
d’enguany: es tracta d’una 
obra creada per l’artista José 
Luis Pulido Calvo, de Madrid, 
que pren com a referència el 
logotip de la Capital de la Cul-
tura Catalana Tortosa 2021. 
Amb l’ajut d’il·lustracions, 
transforma els elements pre-
sents al disseny original per 
convertir-los en diferents in-
tegrants d’una formació musi-
cal de jazz. La 28a Mostra de 
Jazz de Tortosa tindrà lloc del 
30 de juliol al 14 d’agost.

HISENDA
L’Ajuntament redueix 3 milions l’endeutament 
amb una amortització avançada de préstec
El govern de Tortosa ha 

aprovat esta setmana una 
amortització anticipada del 
deute municipal per valor de 
3.000.000 euros.                   
L’operació permet reduir el 
préstec que té el consistori, així 
com els interessos correspo-
nents a esta operació financera.
Esta amortització anticipa-
da se suma a les amortitzaci-
ons anuals previstes, que per a 
este 2021 se situen en més de 
3,1 M€. D’esta manera, al 2021 
s’haurà fet una reducció de l’en-
deutament de més de 6,1 M€.
L’amortització avançada és pos-
sible davant la bona situació fi-
nancera que té l’Ajuntament de 

Tortosa i respon a la voluntat del 
govern de seguir reduint l’en-
deutament, com ha vingut fent 
en els exercicis pressupostaris 
anteriors. En esta mateixa línia, 

la previsió amb la qual treballa 
el consistori és que al final del 
mandat municipal, al 2023, el 

deute existent siga un 17,19% in-
ferior al que hi havia a l’inici del 
mandat, al 2019.

Amb esta xifra, 
durant el 2021 es 

reduirà el deute en 
6,1 M€ i la previsió al 
final del mandat és 
que l’endeutament 

siga un 17,2% inferior 
a l’inici

Festival SIMFÒNIC

Dissabte, 12 de juny, més de 
250 alumnes d’escoles de mú-
sica i entitats musicals de Tor-
tosa participaran en l’onzena 
edició del festival SIMFÒNIC. 
Els concerts es duran a terme 
a partir de les 18 h en diferents 
espais de la ciutat. 
Es podran seguir de manera 
gratuïta, amb les restriccions 

pròpies de la situació sanitària 
actual.
Enguany es realitzaran 25 
concerts a la província de Tar-
ragona, cinc dels quals tindran 
lloc a la ciutat de Tortosa, en 
el marc de la Capital de la Cul-
tura Catalana 2021. 
Estaran repartits en diferents 
emplaçaments de la ciutat.

Tortosa se suma un any més a la campanya de promoció
del comerç local als barris històrics

Des de dimarts, 1 de juny, les 
persones que facen compres 
als establiments del nucli 
antic de Tortosa poden optar 
a premis per conèixer altres 
poblacions de Catalunya amb 
centres històrics. És l’objec-
tiu de la campanya Compra 
i Descobreix Catalunya, que 
organitza per onzè any la 
Xarxa de Barris Antics Amb 
Projectes. Hi participen 32 
poblacions: 14 de la província 

de Barcelona, 9 de Lleida, 8 de 
Tarragona i 1 de Girona.
Els guanyadors del sorteig po-
dran dur a terme alguna de les 
1.056 experiències que oferei-
xen les ciutats adherides. En 
el cas de qui obtinga el premi 
que ofereix Tortosa, podran 
gaudir d’una estada a la ciutat, 
beneficiar-se de dos targetes 
Tortosa Card per accedir als 
llocs més importants de la vi-
sita turística, i dinar en algun 

dels restaurants del  municipi 
per poder degustar la gastro-
nomia local. La resta de pre-

mis que se sortejaran es po-
den consultar a la web www.
xarxabarris.cat.
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PLE 
Un dels punts del dia va ser 
l’aprovació definitiva del 
Reglament del servei de 
proveïment domiciliari d’aigua 
potable de l’Ajuntament, 
aprovat amb el vot a favor 
d’ERC-EA i el PSC i l’abstenció 
de Junts per Amposta i Som 
Amposta. 
El ple també va fixar el 23 de 
maig i el 7 de desembre com 
a festes locals del calendari 
de 2022 i va donar compte de 
diferents informes de control 
financer permanent i d’audi-
toria pública. 

MOCIONS
Finalment, el ple va debatre 
dos mocions. En concret, 
la moció de JxA en defensa 
dels municipis afectats per 
la minva d’ingressos que su-
posa deixar de cobrir l’IBI per 
finalització de les concessions 
de l’autopista AP-7, que va 
quedar aprovada amb els vots 
a favor de JxA, Som Amposta 
i ERC-EA i el vot en contra 
del PSC. També la moció de 
Som Amposta per alliberar de 
manera temporal les patents 
de les vacunes de la Covid-1, 
que va quedar rebutjada amb 
els vots en contra del PSC i 
ERC-EA i els vots favorables 
de Som Amposta i JxA. 

L’ARTISTA MARI 
CHORDÀ TINDRÀ 
UNA PLAÇA
El ple va aprovar per unanimi-
tat la proposta de la comissió 
del nomenclàtor de posar-li el 
nom de l’artista ampostina a 
la plaça que queda davant del 
Centre d’Art lo Pati. 

AMPOSTA CIUTAT 
DIVERSA
Totes les propostes partici-
pants al concurs d’Art Mural 
Amposta Ciutat Diversa esta-
ran en una exposició al Mercat 
Municipal. Es podran veure 
durant tot el mes de juny en 
horari d’obertura del Mercat.

MÉS 
NOTÍCIES

Més d’un 81% dels veïns del Poble Nou decideixen 
limitar la mobilitat en temporada turística

107 de les 171 persones ma-
jors de 16 anys empadrona-
des al Poble Nou del Delta 
(el que suposa una participa-
ció del 62,5%) van participar 
diumenge 30 de maig en la 
consulta per decidir si volen 
limitar la mobilitat dins el nu-
cli a l’estiu i a Setmana Santa. 
En concret, podien votar 
si o no a la pregunta “Estàs 
d’acord amb el fet que el Po-
ble Nou del Delta esdevingui 

un nucli urbà peatonal amb 
accés restringit a vehicles, ex-
cepte veïns i veïnes i serveis, 
durant deu dies en Setmana 
Santa i entre el 15 de juny i el 
15 de setembre?
Fins a 87 (un 81,3% dels parti-
cipants) van votar el sí, mentre 
que 20 van votar el no. 
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, es va mostrar “satisfet” 
tant pels resultats i per com va 
anar al consulta.

Medalla d’Honor de la 
Ciutat al Casino Recreatiu 

El ple ordinari del 31 de maig 
va aprovar, per unanimitat, 
atorgar la Medalla d’Honor de 
la Ciutat al Casino Recreatiu i 
Instructiu d’Amposta, que en-
guany compleix el seu 150è 
aniversari. 
El plenari va acordar l’entre-
ga d’aquesta distinció per “la 

tasca sociocultural continua-
da que ha vingut realitzant el 
Casino des de la seva fundació 
l’any 1871”. 
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, ja havia avançat aquest 
atorgament el 15 de maig en 
l’acte de celebració del 150è 
aniversari de l’entitat.

POLÍTICA
El ple ordinari del mes de maig aprova 
inicialment l’ordenança d’ús de platges
Després de més de 15 

mesos, els 21 membres 
de la corporació van tornar 
a celebrar de manera 
presencial una sessió 
plenària..                  
Així, el 31 de maig, el ple ordi-
nari va tenir lloc al saló de plens, 
tot i que a porta tancada i amb 
la reubicació dels i les membres 
per tal de garantir el distancia-
ment social necessari. Un ple 
amb 26 punts i on es van de-
batre temes com la concessió 
de la medalla d’honor al Casino 
Recreatiu (aprovat per unanimi-
tat) o la denominació de plaça 
Mari Chordà a la plaça de davant 
del Centre d’Art lo Pati (tam-

bé aprovada per unanimitat). 
El ple ordinari també va apro-
var inicialment i per unanimitat 
l’ordenança d’ús de les platges 
d’Amposta. “Un tema d’abso-
luta actualitat”, deia l’alcalde 
d’Amposta, qui va recordar que 
l’ordenança no inclou “cap taxa, 
per tant, de moment, no es pre-
veu cobrar res”. “El que sí que 
fem es plasmar en un docu-
ment tota l’ordenació de l’espai, 
allò que es pot fer i allò que no 

i en quins horaris”. Així, l’orde-
nança especifica que es prohi-
beix l’estacionament i circulació 
de vehicles a la platja, llevat els 
destinats a neteja, manteniment 
i vigilància. Els vehicles hauran 
d’estacionar-se a les zones de-
limitades per aquesta finalitat. 
Tampoc es podrà fer acampa-

da ni pernoctar-hi, tampoc fer 
foc. L’ordenança també regula 
la pesca recreativa, que durant 
la temporada de bany quedarà 
limitada de 20h a 8h a les zones 
determinades al bany, i durant 
les 24 hores de dia, a les zones 
fixades dins al Pla d’usos per a 
aquesta finalitat.

El ple es va celebrar ja 
de forma presencial 

Festival ‘Lo Riu Sona’
Zoo i Arc de Triomf avui diven-
dres 4 de juny i Miki Núñez i 
Segonmà demà dissabte. El 
cartell de la tercera edició de 
Lo Riu Sona Festival s’amplia 
a dos dies per poder realitzar 
el concert amb seguretat. Així, 
tal i com explica el regidor de 
Festes, Ramon Bel, el concert 
s’ha programat pensant amb 
totes les mesures necessàries 
per evitar contagis. Els con-
certs en faran amb la gent 
asseguda amb un aforament 
màxim de 1.000 persones. . 
La mascareta serà obligatòria 
mentre no s’estigui consumint 
cap beguda o menjar. I el ser-
vei de beguda i menjar es farà 
a taula amb una aplicació mò-
bil a través de la qual es podrà 

fer la comanda, que es porta-
rà directament a taula. A més, 
hi haurà zones diferenciades 
d’entrada i sortida. Riu Sona 
Festival serà a l’exterior del 
Pavelló 1 d’Octubre. Les por-
tes s’obriran els dos dies a les 
21h. i els concerts es faran a 
partir de les 22h.
Ja s’han venut les 1.000 en-
trades pels concerts d’avui. 
Encara queden les últimes en-
trades, pels de demà. 

Zoo, Arc de Triomf, 
Miki Núñez i 

Segonamà actuen avui 
i demà a Amposta



6 DIARI MÉS EBRE • divendres 4 de juny / 2021 baix ebre

CAMARLES 
El Centre de Dia La Granade-
lla ofereix durant tot l’estiu 
una sèrie de tallers i activi-
tats per millorar la qualitat 
de vida de les persones més 
grans del municipi. “Volem 
que la nostra gent gran esti-
gui ben atesa i continuï sent 
activa, per això treballem 
per potenciar totes aquelles 
virtuts, experiències i capaci-
tats que tenen. Al Centre de 
Dia treballem per un objectiu 
comú, promoure l’envelli-
ment actiu impulsant una 
àmplia oferta d’activitats i 
accions adreçades a satisfer 
les necessitats de tots els 
usuaris i usuàries”. Per més 
informació, contactar amb 
nosaltres al telèfon 615 911 
672 o per correu electrònic a 
cdlagranadella@gmail.com

ELS PRODUCTES 
DE LA CALA 
ES PODRAN 
COMPRAR ONLINE
Dimecres, es va presentar 
el portal web d’ametllade-
marshopping. La regidoria de 
Comerç ha posat en marxa 
una plataforma en línia de 
compra directa de productes 
i serveis de l’Ametlla de Mar, 
per tal d’incentivar i donar 
visibilitat al comerç local.

PREMI CUBÍ, EL 
COMPROMÍS DE 
BALFEGÓ AMB LA 
SOSTENIBILITAT  
Balfegó, empresa especialit-
zada en pesca, aqüicultura i 
comercialització de tonyina 
roja, ha entrat al palma-
rès dels premis Cubí a la 
categoria de Sostenibilitat. 
Es tracta d’un dels onze 
guardons que atorga des de 
2016 la Federació d’Associa-
cions de Cuiners i Resposters 
d’Espanya, FACYRE, per a 
reconèixer la tasca de perso-
nalitats i entitats a favor de 
la gastronomia, formin part 
o no del sector.  

MÉS 
NOTÍCIES

Concentració a l’Ametlla 
de Mar, diumenge

El territori es mobilitzarà, un 
cop més, per demanar la dero-
gació del decret 16/2019, així 
com la moratòria a la trami-
tació de nous projectes eòlics 
i fotovoltaics a la zona. Serà 
diumenge a les 11 h a l’Amfi-
teatre de l’Ametlla, dalt de la 
platja de l’Alguer. La protesta 
està convocada principalment 
per Trenquem l’Ametlló i el 
GEPEC- EdC, amb la resta de 
plataformes veïnals com Sal-
vem Fullola, Stop Vandellós, 
Tivissa Sud, Salvem lo Bur-
gal, Terra Alta Viva, Salvem Lo 
Montsia. També compta amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de l’Ametlla i Ports de 

la Generalitat i amb el suport 
de l’Associació de Veïns d’Am-
posta i la Plataforma en De-
fensa de l’Ebre. Les entitats 
ciutadanes i grups ecologistes 
demanen aturar projectes eò-
lics i fotovoltaics, que tenen 
un alt impacte visual i paisat-
gístic,i acabar amb la massifi-
cació que ja existeix al territo-
ri. (La Cala Ràdio)

DELTEBRE
ERC demana un Pla “B” davant del no de la 
ministra a la gestió de la Finca Bombita
El grup municipal d’ERC 

Deltebre ha lamentat 
l’actitud de la Ministra per a 
la Transició Ecològica Teresa 
Ribera al ple del Senat de 
la setmana passada, quan 
a petició del senador d’ERC 
Josep Rufà, va expressar 
que no tenia constància de 
la demanda de gestió de la 
Finca de Bombita per part 
del municipi de Deltebre i 
que no contemplava, la seva 
cessió.                  
tPels republicans, la Ministra va 
mentir en seu parlamentaria, ja 
que segons l’equip de govern 
de Deltebre, el 17 de maig el 
ministeri va notificar a l’ajun-
tament la recepció de l’acord 
del ple celebrat el passat 10 de 
març. “Una de dos, o va mentir 
conscientment, o la comunica-
ció dintre del seu ministeri no 
existeix” ha expressat el por-
taveu d’ERC Deltebre Joan Al-
ginet. A la vegada ERC, ha exigit 
al govern d’Enlairem Deltebre i 
a l’alcalde Lluís Soler que clari-
fiqui els passos a seguir a partir 
d’ara. “Cal que fixin una estra-
tègia després del no de l’Estat. 
I no ens val ni la resignació ni 
la frustració” ha afegit Alginet. 
Els republicans han criticat la 
“falta de planificació del govern 
municipal i la seva obsessió per 
impulsar temes estratègics sen-
se el consens” de tots els grups 

municipals. El portaveu republi-
cà considera que el govern de 
Soler s’ha equivocat d’estratè-
gia i va precipitar-se en portar 
al ple la petició de gestió de la 
finca. “Des d’ERC ens imaginà-
vem que al portar a ple aquesta 
petició, hi havia hagut conver-
ses informals amb Madrid. I ara 
veiem que no, i volem saber que 
es pensa fer a partir d’ara” . ERC 
ha demanat a l’alcalde la con-
vocatòria d’una junta de por-
taveus per abordar la situació 
i analitzar els propers passos. 
Els republicans, consideren que 
l’Ajuntament de Deltebre ha 
d’afrontar els temes que te da-
munt la taula amb l’Estat, com 

són el tema del POUM, Bombi-
ta o la resolució dels ajuts de la 
zona catastròfica arran del Glò-
ria amb “contundència i valentia 
política”. 
Reacció
Després de les declaracions 
d’Alginet, des de l’equip de Go-
vern d’Enlairem Deltebre van 
manifestar que “ERC Deltebre 
va votar a favor de la proposta 
d’alcaldia que demanava a l’Es-
tat la cessió de la finca de Bom-
bita i que va obtenir el suport de 
16 dels 17 regidors del Ple, des-
prés d’haver incorporat part de 
les seves observacions, cal acla-
rir-ho per allò que diuen de la 
manca de consens. Així mateix, 
estaria bé que abans de ‘cre-
mar cartutxos’ portant temes de 
Deltebre al Senat, com a mínim 
es fes saber al govern munici-

pal, també ho diem per aclarir 
allò que reclamen d’estratègia 
consensuada. Lamentem que 
el tema es portés al Senat sense 
comunicar-ho i esta estratègia 
dels republicans ha estat equi-
vocada, ja que ha precipitat una 
resposta negativa del Ministeri. 
I ara que la ministra diu que no, 
no deixen passar l’ocasió per 
atacar-nos, davant d’un exercici 
d’oportunisme i cinisme que ja 
és recurrent. Són tantes les ve-
gades que ERC Deltebre ha dit 
que es posaria al costat del go-
vern sense posar-s’hi, que ja cal 
pensar que potser seria millor 
tenir-los enfront. De moment, 
ens conformaríem amb què 
posessin els temes estratègics 
de Deltebre com a condició per 
aguantar com fan el govern del 
PSOE a Madrid”.

Enlairem Deltebre 
responsabilitza del 

‘no’ a ERC: 

“Ara que la ministra 
diu que no, no deixen 

passar l’ocasió 
per atacar-nos, 

davant d’un exercici 
d’oportunisme i 

cinisme que ja és 
recurrent”. 

El lema serà: 
‘Lo territori diu prou. 
Renovables sí, però 

no així’.

Jornades dels Fideus 
Rossejats de la Cala

Durant el 21 fins al 30 de maig, 
una quinzena de restaurants 
de l’Ametlla han ofert menús 
amb els fideus rossejats com 
a  plat principal. A més, pa-
ral·lelament també ha tingut 
lloc la Ruta de la Tapa Marine-
ra a una desena de bars. Unes 
jornades que es van tancar, 
aquest diumenge, amb unes 

xifres molt positives. En total, 
els 15 restaurants participants 
a les Jornades Gastronòmi-
ques han servit fins a 1.055 
menús durant aquests dies. 
D’altra banda, la quinzena de 
bars participants a la Ruta de 
la Tapa Marinera han servit 
gairebé 2.000 tapes amb peix 
i marisc del municipi.
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XERRADA 
TÈCNICA DE 
PAU CAPELL, AL 
PERELLÓ 
El campió del món d’ultra-
trails Pau Capell oferirà avui 
divendres dia 4 de juny a les 
17.30 h, una xerrada tècnica 
al Cinema Auditori Victòria 
del Perelló. L’entrada és gra-
tuïta i l’aforament és limitat. 
El corredor professional de 
Sant Boi de Llobregat vol 
compartir amb corredors de 
la zona la preparació de les 
curses, els entrenaments, la 
concentració prèvia i tot allò 
que treballant-se dia a dia, 
fan que a banda de les qua-
litats físiques, acompanyin a 
poder coronar el més alt dels 
podis de muntanya.

PAÜLS
Aquest cap de setmana es 
farà la Fira de la Cirera i 
aquest any en motiu de la 
XVIII edició, des de l’Ajunta-
ment de Paüls “us animem a 
que que sigueu partíceps de 
la fira més que mai i enga-
laneu els vostres balcons 
tenint en compte la temàtica 
més important en aquests 
dies: la cirera de Paüls.
Aquest any vestim el poble 
de la cirera”.

RECONSTRUCCIÓ 
MUR CARRER 
SANT ROC
L’Ajuntament de Paüls va 
informar que ja van comen-
çar les obres de reconstrucció 
del mur del carrer Sant Roc.  
Un projecte que conta amb 
el suport econòmic de la 
Diputació en 30.000€ i de la 
Generalitat en 15.649,95€.
“Les actuacions consistei-
xen en reconstruir el mur i 
assegurar el carrer Sant Roc, 
ja que les pluges van posar 
en perill l’estructura d’una 
part del carrer, cada cop hi ha 
més despreniments, també 
es substituirà l’actual barana, 
ja que també està en mal 
estat”.

MÉS 
NOTÍCIES

Roquetes inicia les obres d’arranjament 
d’un tram de més d’un quilòmetre del Camí de Lloret

Les obres milloraran l’accés a 
les rutes de gran importància 
turística, per atreure visitants 
aquest estiu al voltant de Llo-
ret, com són la Cova Pintada 
i el Racó del Moro, també a 
les explotacions ramaderes 
ubicades en aquell entorn 
natural. Dintre d’aquesta ac-
tuació també es reforçarà el 
ferm d’1km del Camí de Vi-
laret.
Aquestes obres estan pressu-

postades en 23.000€ i estaran 
acabades el 10 de juny. Aviat 
també començaran les obres 
de pavimentació de trams dels 
camins de Garroferets, Galat-
xo, Vilaret i Codonyers, que es 
troben en procés de licitació, 
amb un import de 187.076,21€, i 
que s’executaran durant aquest 
estiu.  Amb això, des de l’àrea 
d’Obres Públiques, Serveis i 
Béns, se segueix apostant per 
la millora continua dels ca-

mins municipals per donar mi-
llor servei a tot el disseminat i 

les zones agrícoles del terme 
municipal. (Roquetes Comunicació)

El Perelló: detingut per 
sextuplicar la taxa 

Els Mossos van detenir dissab-
te un conductor de nacionali-
tat irlandesa i veí del Perelló, 
de 32 anys, que sextuplicava la 
taxa permesa d’alcoholèmia i 
havia consumit cocaïna. L’ho-
me havia provocat un accident 
de trànsit lleu i va fugir a gran 
velocitat sense aturar-se. El 
vehicle tot terreny que con-
duïa va xocar contra dos ve-
hicles estacionats a l’avinguda 
Onze de Setembre i va fugir 
de manera temerària, posant 
en perill als altres conductors i 
vianants. Finalment el guàrdia 
municipal va aturar-lo i do-
nar l’avís als Mossos. L’arrestat 
va passar a disposició judicial 

aquest diumenge i ha quedat 
en llibertat amb càrrecs com a 
presumpte autor d’un delicte 
contra la seguretat viària i un 
delicte de danys. A la imatge, 
el vehicle tot terreny acciden-
tat (Mossos/ACN)

L’ALDEA
Millores importants a les piscines municipals 
que ja es podran gaudir aquesta temporada
Les piscines municipals 

de l’Aldea han rebut una 
important millora que ja 
es podran gaudir aquesta 
mateixa temporada, amb la 
propera obertura que tindrà 
lloc aquest 24 de juny .                  
La zona de platja ha estat ar-
ranjada amb gespa artificial per 
una major comoditat i  segure-
tat. La instal·lació de seients per 
als acompanyants i la millora 
de la pavimentació de l’accés 
a les piscines, farà que els ba-
nyistes  gaudeixen aquest estiu  
d’aquestes importants millores.
Josep Franch, Regidor d’Acció 
Esportiva: “amb aquesta sego-
na fase de col·locació de gespa 

artificial, hem cobert tot l’es-
pai que restava de la zona de 
platja de la piscina municipal. 
Som conscients que els equi-
paments esportius estan sot-
mesos a un  desgast constant, 
a causa de la intensa activitat 
que s’hi du a terme i, per això, 
seguirem treballant amb la lí-
nia d’aportar les millores ne-
cessàries per seguir oferint un 
millor servei a tots els veïns i 

veïnes del nostre municipi. En  
aquest sentit, també hem instal-
lat bancs per als acompanyants 

dels més petits i hem millorat el 
paviment que dona accés a la 
piscina ”.

S’obriran el 
24 de juny

Jornades Gastronòmiques 
de l’Ostra de l’Ampolla

Un total de tretze restaurats 
de l’Ampolla van tornar a tre-
ballar plegats per oferir, un 
any més, diferents menús gas-
tronòmics en el marc de les 
Jornades Gastronòmiques de 
l’Ostra de l’Ampolla. En total, 
els restauradors de l’Ampolla 
van servir 1.697 menús, gaire-
bé la mateixa quantitat que en 
la darrera edició, que es va ce-
lebrar l’any 2019, quan en van 
preparar 1.798.
Els restaurants participants en 
la 30a edició de les Jornades 
Gastronòmiques de l’Ostra 
de l’Ampolla, que va tenir lloc 
del 8 al 23 de maig, van oferir 
propostes culinàries per mos-

trar el ventall de sabors que 
ofereix aquest producte propi 
de la costa del Delta de l’Ebre. 
Els menús, que es van maridar 
amb vins de la DO Terra Alta. 
també incloïen altres produc-
tes locals i de qualitat com 
l’arròs, la tonyina o l’anguila. 
La regidora de Turisme, Merit-
xell Faiges, ha valorat l’acollida 
que un any més han tingut les 
diferents propostes dels res-
taurants adherits a les jorna-
des gastronòmiques. “Aques-
tes xifres constaten que cada 
cop més tant els veïns i veïnes 
de la localitat com els visitants 
perceben l’Ampolla com a es-
pai gastronòmic del Delta”.
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gaudeix de l’ebre

4 de juny: vaga del sector pesquer català
Avui divendres 4 de juny el 
sector pesquer de la demar-
cació de Tarragona secundarà
la vaga que confraries de Ca-
talunya i el País Valencià han 
convocat davant de les mesu-
res pesqueres regressives que 
s’estan aplicant des de la Unió 
Europea i del Ministeri d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, i que suposaran 
de facto la fi del sector.
La concentració de pesca-

dors tindrà lloc al Moll Pesquer 
de la Confraria de Pescadors 
Verge del Carme de la Ràpita a 
les 10h. L’acte consistirà en la 
lectura d’un manifest per part 
de representants de les con-
fraries. 
D’altra banda, ahir dijous, la 
consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Acció Rural, 
Teresa Jordà, acompanyada 
del director general de Pesca 
i Afers Marítims, Sergi Tude-

la, es van reunir a la llotja de 
peix del Port de Roses, amb el 
president de la Federació Na-
cional Catalana de Confraries 
de Pescadors i Patró major de 

la Confraria de Pescadors de 
Roses, Antoni Abad, i diver-
sos patrons per recollir les 
seves inquietuds i per traslla-
dar-los el suport del Govern.

MOCIONS DEL PLE 
DE LA RÀPITA  
En el ple es va aprovar, per 
unanimitat, la moció d’al-
caldia en defensa del sector 
pesquer català, davant la 
proposta del Ministeri de 
reduir el nombre de jornades 
assignades per a les embar-
cacions d’arrossegament. 
A més, tots els membres del 
plenari van votar a favor 
de l’adhesió a l’acord marc 
de l’Associació Catalana de 
Municipis de subministra-
ment de maquinària tècnica 
i vehicles per iniciar el procés 
de renovació de la flota de la 
Brigada. De la mateixa ma-
nera que també ho han fet 
amb l’adhesió a l’acord marc 
d’assegurances de pòlisses 
d’accidents.

LOCALITZACIÓ DE 
VAIXELLS
El Govern ha aprovat desti-
nar un import d’1.455.000 
euros a un programa 
per renovar i ampliar els 
dispositius de localització 
de vaixells per a la flota 
pesquera catalana. D’aques-
ta manera, es compleixen 
les obligacions incloses en la 
Política Pesquera Comuna 
reflectides en les prioritats 
establertes pel Fons Europeu 
Marítim Pesquer pel que fa 
al disseny i la implantació 
d’un sistema de localització 
de vaixells.

‘TALLERS DE 
COMPETITIVITAT’
L’Ajuntament de la Ràpita ca 
convocar la presentació dels 
‘Tallers de competitivitat 
2021’, adreçada a comer-
ciants del municipi, en un 
acte presencial a l’Auditori 
Sixto Mir. La presentació 
d’aquesta nova edició, que 
va tenir lloc lloc ahir dijous 3 
de juny, va servir com a tret 
de sortida del projecte que 
té l’objectiu de dibuixar les 
claus per millorar la compe-
titivitat del teixit comercial 
rapitenc.

MÉS 
NOTÍCIES

Ingressen a presó dos homes per cometre sis robatoris 
en domicilis i comerços de la Ràpita i Alcanar

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dijous passat tres 

homes com a presumptes 
autors de sis robatoris en 
domicilis i comerços de la 
Ràpita i Alcanar.                    
Dos d’ells han entrat a presó 
després d’haver passat a dis-
posició judicial, mentre que 
el tercer ha quedat en llibertat 
amb càrrecs. 
Tots tenien nombrosos ante-
cedents policials per delictes 
contra el patrimoni, segons 
han informat els Mossos d’Es-
quadra. 
Els homes, de 22, 23 i 29 anys, 
van ser arrestats en un ope-
ratiu conjunt dels Mossos i la 
Policia Local de la Ràpita quan 

preparaven un nou robatori en 
un establiment comercial rapi-
tenc.
En els últims dos mesos els 
agents havien tingut coneixe-
ment d’un increment de roba-
toris a la zona i es va posar en 
marxa un dispositiu durant el 
període de confinament noc-
turn que va permetre identifi-
car-los i, posteriorment, atra-
par-los. 

Arran de la detenció també es 
van poder recuperar diversos 
objectes sostrets en un esta-

bliment comercial de la Ràpita 
durant el mes d’abril.
(ACN)

LA RÀPITA
El Ple aprova establir estacionament limitat i 
control horari a la zona d’aparcament del Garbí
L’Ajuntament de la 

Ràpita establirà mesures 
d’estacionament limitat 
i control horari a la zona 
d’aparcament de la platja 
de Garbí, per garantir una 
adequada ordenació del 
tràfic i evitar aglomeracions 
turístiques en els accessos 
rodats a la platja.                
Així es va aprovar en el plena-
ri, reunit en sessió ordinària del 
mes de maig, amb els vots a 
favor d’ERC, JxCAT, mR i la re-
gidora no adscrita, i l’abstenció 
del PSC. Per regular l’aparca-
ment al Parc de Garbí s’instal-
larà zona taronja, la qual estarà 
en funcionament cada dia en-

tre les 9 i les 20 hores, a par-
tir de l’1 de juliol i fins al 15 de 
setembre. La taxa de pagament 
serà de 0,90 € cada hora, tenint 
en compte que els vehicles que 
paguen l’impost de circulació a 
la Ràpita disposaran d’una bo-
nificació del 100% les dues pri-
meres hores d’estacionament.  
El portaveu d’ERC, Albert Sal-
vadó, va explicar que “des del 
govern local treballem per so-
lucionar la problemàtica que hi 
ha a la zona del Garbí durant 

l’estiu, ja que és una zona ocu-
pada per vehicles que dificul-
ten l’accés i la rotació a altres 
que volen accedir a la platja, la 
piscina o a les activitats econò-
miques de la zona”. El regidor 
de JxCAT, Joan Martí Masdeu, 
va exposar que “és necessari 
un control horari per evitar que 

qualsevol persona pugui esta-
cionar el cotxe i deixar-lo allí 
tota la setmana”. Finalment, la 
portaveu del PSC, Rosa Anglès, 
va justificar la seva abstenció 
reclamant que “primer s’hauria 
hagut de fer una prova per veu-
re com serà l’entrada i sortida 
dels usuaris de la piscina”.

A partir de l’1 de juliol i 
fins el 15 de setembre

Els Mossos arresten 
també un tercer lladre 
que queda en llibertat 

amb càrrecs

Avui divendres 
concentració de 

pescadors 
a la Ràpita

montsià
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DOS DETENCIONS 
PER VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 
L’Ajuntament d’Ulldecona va 
informar dilluns que a Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra 
van detenir en la setmana 
anterior dos hómens acusats 
de violència masclista a 
Ulldecona. Els casos no estan 
relacionats un amb l’altre 
però es van produir en po-
ques hores de diferència. Una 
de les detencions fou gràcies 
a la col·laboració ciutada-
na, després que una veïna 
alertés la Policia Local d’una 
baralla amb agressió en un 
dels carrers de la localitat. 
L’altra detenció es va produïr 
després de la denúncia inter-
posada per la víctima, parella 
de l’agressor. 
D’altra banda, la Policia Local 
va detenir la matinada de 
dilluns un home veí de la 
localitat per atemptat contra 
l’autoritat. 
Els fets van succeïr quan, 
alertats per la trucada d’una 
veïna de la zona, els agents 
de la patrulla de torn van 
acudir a la Plaça de l’Església, 
on aquesta persona estava 
malmetent el mobiliari urbà. 

En un primer moment ja va 
fer cas omís a les advertèn-
cies dels agents i la situació 
es va agreujar fins que es va 
haver de procedir a la seva 
detenció.

ULLDECONA

Comprar al mercat municipal 
té premi, en concret un dinar 
o sopar doble. L’Ajuntament 
d’Alcanar, el Col·lectiu Gastro-
nòmic d’Alcanar i les Cases, 
i  el conjunt de paradistes del 
mercat  municipal han impul-
sat, un any més, la campanya 
“Vine al mercat:  Compra i et 
convidem a les IX Jornades 
Gastronòmiques del llagostí” 
amb l’objectiu que els clients 
i clientes del mercat puguen 
guanyar menús dobles per 
a restaurants del Col•lectiu. 
D’aquesta manera també es 
vol fomentar les compres 
al mercat municipal per tal 
d’afavorir la compra local i de 
proximitat.  

ALCANAR

SANT JAUME

Divendres passat es van conèi-
xer els Hereus i les Pubilles Ma-
jors de Sant Jaume d’Enveja 
2021. 
L’Hereu Infantil és Pol Martin 
Bertomeu, fill de Paco i de Ge-
orgina.
La Pubilla Major Infantil és Jana 
Arques Monllaó, filla d’Álvaro i 
de Laura.
L’Hereu és Ian Navarro Domè-
nech, fill de Santiago i de M. 
José.
La Pubilla Major és Clàudia 
Monllaó Compte, filla de Xavi i 
de Karina.

D’altra banda, informar també 
que a Sant Jaume, diumenge 
passat, la Fundación Diagrama i 
Escola Sant Jaume van partici-
par a l’ECO-MARXA que va te-
nir lloc al passeig fluvial de Sant 
Jaume. 
Prop de 50 persones van formar 
part de la segona acció de la 
Catalunya Clean Up Challenge 
Montsià a Sant Jaume, en la qual 
es van recollir 242 peces i apro-
ximadament 300 kgs de brossa.

Hereus i 
Pubilles 

Majors 2021 

S BÀRBARA

El centre ocupacional APASA 
ha estat durant set anys ocu-
pant la sala gran de l’Smart-
Centre fins que recentment 
s’han pogut traslladar al nou 
edifici construït per la mateixa 
entitat. Convertir-la en un audi-
tori és una de les opcions que 
està estudiant l’equip de govern. 
L’alcalde Antonio Ollés afirmava 
a la Plana Ràdio que els agrada-
ria transformar aquesta sala en 
un auditori “ho hem parlat al-
guna vegada. Allí ja no es faran 
festes; ni carnavals, ni festa de fi 
d’any... (perquè s’emplaçaran al 
nou pavelló multi usos) el bonic 
seria tenir un auditori fix, en una 
platea, amb una bona visió de 
l’escenari i també fer-ho ener-
gèticament sostenible”, afirma-
va Ollés recordant que aquest 
espai és una obra dels anys no-
ranta que té moltes deficiències 
que necessiten  actuacions. (La 
Plana Ràdio)

La sala gran de 
l’SmartCentre 

podria 
convertir-se 

en un auditori

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la Sénia ha 
informat aquest dimecres que 
ja han finalitzat les obres del 
projecte executiu de consoli-
dació de la muralla medieval i 
creació d’un mirador sobre la 
Vall de la Sénia. 
Aquestes actuacions han con-
sistit en la creació d’un mira-
dor panoràmic sobre la vall del 
riu Sénia situat en una antiga 
vivenda que donava al carrer 
Galileu i Major. 
Al mateix temps, amb les 
obres, s’han consolidat els 
murs de l’antiga muralla me-
dieval del municipi, permetent 
fer una interpretació de la ma-
teixa.
El pressupost total de l’obra ha 
estat de 83.272,77 Euros (IVA 
inclòs) i ha estat subvencionat 
en un 70% pels ajuts LEADER.

Acaben les 
obres per la 

consolidació 
dels murs de 

l’antiga muralla 
medieval

CONSELL

Les famílies del Montsià amb 
infants que cursen educació 
infantil, de primària, de secun-
dària o educació especial a la 
comarca ja poden sol·licitar els 
ajuts per l’assistència a menja-
dors escolars per al curs 2021-
2022. El termini per presentar 
les sol·licituds finalitzarà el 
proper 30 de juny. S’atorgaran 
ajuts del 70% (amb un màxim de 
4,43 € per escolar i dia) o de fins 
al 100% del cost del menjador a 
l’alumnat que compleixi els re-
quisits establerts (amb un mà-
xim de 6,33 € per escolar i dia). 
El cost de les subvencions no 
pot superar en cap cas el preu 
màxim establert per Educació 
que és qui concedeix les sub-
vencions. L’objectiu és donar 
suport als col·lectius en situació 
ció de vulnerabilitat.

Les famílies 
del Montsià 

ja poden 
sol·licitar 

els ajuts de 
menjador

 Campanya per a reforçar la 
seguretat viària 

La Policia Local d’Alcanar durà 
a terme, fins al 7 de juny, una 
campanya de control de velo-
citat dels vehicles mitjançant 
la instal.lació d’un radar mòbil. 
L’objectiu principal d’aquesta 
campanya és fer un estudi de 
la velocitat de circulació dels 
vehicles dins del municipi, per 
tal de millorar la seguretat vià-

ria del nucli urbà. El radar mò-
bil s’ha instal·lat en diferents 
emplaçaments del nucli urbà. 
Els criteris per decidir aques-
tes ubicacions combinen les 
dades derivades de l’anàlisi de 
la sinistralitat del municipi, de 
detecció d’excés de velocitat 
per part de la Policia Local i 
per demandes veïnals.

Adhesió per unanimitat a 
l’Aliança Educació 360

El ple municipal d’Alcanar va 
aprovar per unanimitat l’ad-
hesió a l’Aliança Educació 360. 
La proposta fou  presentada per 
la regidora d’Educació, Maribel 
Ramon, que va indicar que és 
una nova mirada a l’educació, 
un repte que promou l’equitat i 
l’educació a temps complet. El 
ple municipal també va escollir 
per votació proveir el càrrec de 
jutge de Pau suplent del Jutjat 
de Pau d’Alcanar per un perí-
ode de quatre anys a Bautista 
Miguel Esteve.
Altres punts del ple foren dife-
rents propostes de modificació 
de crèdits per part de la regi-
doria d’Hisenda o l’aprovació 
del compte general de l’exer-
cici 2019. També es va aprovar 
la modificació de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de l’Impost 

sobre Béns Immobles.
Entre altres, la moció conjun-
ta del PSC i de la CUP per de-
manar la construcció d’un nou 
hospital a Tortosa es va aprovar 
per unanimitat. Mentre que la 
moció de Desperta’t per a ha-
bilitar un pàrquing d’autocara-
vanes a les Cases d’Alcanar no 
va tirar endavant per comptar 
només amb els vots favorables 
de Desperta’t, PSC i CUP i els 
vots en contra d’ERC. Dels 31 
punts de l’ordre del dia se’n van 
acabar tractant 28.
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S’EXIGEIX 
INFORMACIÓ A 
L’ESTAT SOBRE 
ELS DOS GRANS 
PARCS EÒLICS 
QUE TRAMITA EL 
MINISTERI 
L’Ajuntament de Tivissa criti-
ca la manca de transparència 
del Ministeri per a la Transició 
Ecològica MITECO) sobre la 
situació administrativa dels 
parcs eòlics Tivissa 1 i 2, dues 
grans centrals de 180 MW 
que promou Green Capital 
Power. Fa prop d’un any i mig 
que es demana informació i 
accés a la documentació i als 
informes de les al·legacions. 
A través del grup parlamen-
tari d’ERC, s’han registrat 
9 preguntes i s’han dema-
nat aquests documents. A 
l’Ajuntament de Tivissa s’han 
presentat 39 projectes solars i 
eòlics des del gener del 2020. 
Els serveis tècnics municipals 
s’han vist desbordats per 
presentar informes i el con-
sistori estudia com planificar 
i ordenar la contribució del 
municipi a les renovables.

Com ha assenyalat l’alcal-
dessa de Tivissa, Montserrat 
Perelló, els projectes es 
concentren a la zona sud del 
terme municipal, la més pro-
pera a Rasquera, el Perelló, 
l’Ametlla de Mar, Vandellòs 
i l’Hospitalet de l’Infant, 
municipis on s’han presentat 
també desenes de projectes. 
“Aquí cal tenir en compte que 
hi ha terrenys de Comuns 
de la Vila (5ha) i sobretot 
terrenys agrícoles i masos 
habitats amb veïns empadro-
nats”, ha explicat. Perelló ha 
assenyalat que dels projectes 
que es tramiten a través de 
la Ponència de Renovables 
s’ha tingut accés als informes 
que han emès els organismes 
i l’òrgan tècnic. També s’han 
reunit amb l’òrgan tècnic per 
ampliar aquesta informació 
i per transmetre el malestar 
del municipi al model de 
transició energètica que 
s’està desenvolupant des del 
decret 16/2019 i per demanar 
“ser partícips” de les decisi-
ons. “Mirem d’aturar aquesta 
allau, que no és fàcil”.

TIVISSA MÓRA D’EBRE

MÓRA D’EBRE

Els alumnes que estudiïn el 
Cicle Formatiu de Tècnic en 
Sistemes Microinformàtica 
i Xarxes de l’Institut de Móra 
d’Ebre durant el curs vinent 
podran seguir un mòdul for-
matiu basat en la tecnologia 
5G. 
La nova oferta pretén formar 
al jovent en aquest camp i, 
alhora, dinamitzar les Terres 
de l’Ebre en aquest àmbit.  
Aquest és l’objectiu.
De fet, la comarca forma part 
de la primera Àrea 5G que la 
Generalitat va impulsar a la 
zona, motiu pel qual el centre 
educatiu ha optat per afegir 
aquest mòdul de 65 hores de 
durada al seu pla d’estudis. 
De moment, el centre ja ha 
rebut més de 20 preinscripci-
ons i augura que al mes de se-
tembre, quan s’obri el període 
d’inscripció, la xifra d’alumnes 
augmenti.

L’institut  
impartirà un 

mòdul formatiu 
basat en la 

tecnologia 5G

HORTA

Territori ha tancat aquest di-
mecres a la nit, el tram de la 
carretera T-333, entre Horta 
de Sant Joan i Prat de Comte, 
a la comarca de la Terra Alta 
per motius de seguretat viària. 
Al fals túnel, situat al km 18,5 
de la via s’han detectat fissu-
res a la volta del formigó i s’ha 
de reparar. 
Mentre durin les obres, que es 
podrien allargar un mes, els 
vehicles es desviaran per l’eix 
viari Horta de Sant Joan-Gan-
desa-Xerta (T-334, TV-3531, 
C-43 i C-12). 

Tasques de control
El Departament de Territori 
efectuarà tasques de control i 
seguiment i executarà els tre-
balls necessaris per reobrir la 
carretera quan es repari la in-
fraestructura, que té uns 100 
de longitud, o es concreti una 
alternativa.

Territori
talla la 

carretera 
entre Horta i 

Prat de Comte

TERRA ALTA

 La Terra Alta s’ha posat a tre-
ballar per regular l’accés de 
vehicles i visitants als espais 
naturals i les principals zones 
de bany de la comarca. Els 
ajuntaments de Gandesa, Ar-
nes, Horta, Bot i Prat de Com-
te i el Consell Comarcal han 
iniciat les primeres converses 
definint diverses propostes 
per consensuar-les. D’entrada, 
s’avalua, també amb l’ajuda del 
Parc Natural dels Ports, quines 
zones es podrien habitar com a 
aparcaments. Tampoc es des-
carta que s’apliqui una taxa. Els 
alcaldes tornaran a demanar 
als Agents Rurals i Mossos que 
s’intensifiquin els controls pel 
compliment de les normatives 
d’estacionament i acampada, 
davant l’allau de caravanes i 
campers que visiten l’entorn.

S’estudia 
regular l’accés 

de vehicles i 
visitants a les 

zones de bany i 
espais naturals

ASCÓ

Divendres va visitar Ascó la 
presidenta del Parlament de 
Catalunya, Laura Borràs, amb 
el propòsit d’apropar la insti-
tució a la ciutadania i al terri-
tori. Aquesta era la primera vi-
sita  que feia a la Ribera d’Ebre 
des que va assumir el càrrec. 
En la trobada, l’equip de go-
vern li va poder transmetre 
les inquietuds i preocupació 
pel repte que implicarà tant 
pel poble com per l’entorn el 
tancament de les centrals nu-
clears. 
Se li va presentar la feina que 
s’està realitzant en la tant ne-
cessària diversificació econò-
mica amb la mirada posada 
en l’horitzó 2030, així com la 
necessitat que les administra-
cions escoltin el territori.  La 
trobada es va complementar 
amb una visita a la torre del 
castell i una passejada per 
l’Ebre a bord del llaüt Lo Ro-
get, per poder-li mostrar tam-
bé la voluntat de convertir la 
cultura, el patrimoni i el turis-
me en actius d’Ascó. 

Visita oficial 
de Laura 

Borràs

L’Hospital Comarcal passa a mans del 
Departament de Salut

L’Hospital Comarcal de Móra 
d’Ebre ha passat aquest di-
marts a mans del Departa-
ment de Salut de la Genera-
litat. A partir de la creació de 
la nova Entitat de Dret Públic 
(EDP) Salut Terres de l’Ebre 
i un cop dissolta l’empresa 
Gestió Comarcal Hospitalària 
Societat Anònima (Gecohsa), 
s’ha de fer efectiu el traspàs 
d’actius i passius de l’hospi-
tal al Govern. Els més de 350 
professionals actuals passaran 
a formar part de la plantilla 
de la nova EDP. Gecohsa era 
l’empresa propietat de l’Ajun-
tament de Reus que gestiona-
va fins ara aquest hospital. Un 
dels principals projectes que 
encararà la nova propietària és 
l’ampliació i reforma de l’àrea 

quirúrgica. Aquest projecte, 
encara pendent de licitació, 
consistirà en una ampliació i 
reforma de la sala d’endoscò-
pia digestiva, la sala de parts 
i el sistema de climatització 
i renovació d’aire de tots els 
quiròfans. Es farà en tres fases, 
la primera de les quals ha de 
començar aquest any a la sala 
d’endoscòpia i la sala de recu-
peració al medi.
També hi ha previst iniciar obres 
per millorar els circuits al servei 
d’Urgències, amb una ampliació 

També ha entrat en 
funcionament l’Entitat 

de Dret Públic

de la zona de control del servei, 
una millora en la circulació de la 
sala de triatge, una adequació 
d’un lavabo adaptat pel servei i 
una millora en la circulació des 
de les sales d’espera.

A banda s’ha prioritzat el projec-
te d’instal·lació d’una helisuper-
fície propera a l’àrea d’urgències 
del centre, que funcionarà 24 
hores al dia i que permetrà el vol 
nocturn.
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Premis IDECE, per fomentar 
la projecció de les Terres de l’Ebre

L’Institut per al 
Desenvolupament de 

les Comarques de l’Ebre 
(IDECE) obre una nova 
convocatòria dels Premis per 
a fomentar la projecció de les 
Terres de l’Ebre.               
Aquests Premis tenen per objec-
tiu fomentar i impulsar la projec-
ció de les comarques ebrenques 
i alhora reconèixer la creativitat i 
esforç de l’alumnat que presentin 
treballs elaborats amb una quali-
tat de continguts, anàlisi i apro-
fundiment suficientment acre-
ditats per esdevenir un projecte 
coherent i d’interès social que 
permeti conèixer millor la realitat 
i les perspectives de futur de les 
Terres de l’Ebre. Així, els treballs 
que optin als Premis han de trac-
tar sobre qualsevol àmbit temàtic 
(medi natural, història, economia, 
art i patrimoni, etc.) relacionat 
amb les Terres de l’Ebre i amb el 
seu desenvolupament.
En aquest sentit, fins al 31 de juli-
ol de 2021 l’alumnat dels centres 
educatius de les Terres de l’Ebre 
que cursen Batxillerat o Cicles 
Formatius de Grau Superior i 
també aquell alumnat ebrenc de 
la resta d’instituts de Catalunya 
o a l’Institut Obert de Catalunya 
(IOC), poden presentar els seus 
treballs a la 10a edició dels Pre-
mis IDECE 2021.

A qui va dirigit:
Estudiants que cursen batxillerat 
o cicles formatius de grau supe-
rior als centres d’ensenyament 
situats als municipis de les co-
marques del Baix Ebre, el Mont-
sià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
• Estudiants que cursen batxi-
llerat o cicles formatius de grau 
superior a la resta d’instituts de 
Catalunya o a l’Institut Obert de 
Catalunya (en tots els casos han 
d’estar empadronats en algun 
dels municipis de les Terres de 
l’Ebre).
Aquest tràmit s’ha de fer preferi-
blement per internet.
Termini de presentació de sol·li-
cituds: del 13 de maig fins al 31 
de juliol de 2021. 
Per fer aquest tràmit:
• En el cas que la sol·licitud es faci 
de manera presencial, cal pre-
sentar-la a l’edifici de la Genera-
litat de Catalunya a les Terres de 
l’Ebre (plaça de Gerard Vergés, 1 
de Tortosa).
• És imprescindible demanar cita 
prèvia al telèfon:  977 441 234 o 
977 495 400.
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CONSELL 
COMARCAL 
TERRAL ALTA 
La presidenta del Consell Co-
marcal de la Terra Alta, Neus 
Sanromà, es va unir aquest 
dimarts a la reunió que els 
presidents dels consells co-
marcals de la Conca de Bar-
berà, la Segarra, l’Urgell, les 
Garrigues, l’Alt Camp, l’Ano-
ia i el Priorat han mantingut 
amb el Síndic de Greuges, 
Rafael Ribó, al Palau Alenyà 
de Montblanc per tractar la 
situació de massificació de 
projectes eòlics i fotovoltaics 
que afecten les comarques 
esmentades.
Finalment, en clau del 
Consell Comarcal de la Terra 
Alta, informar que diven-
dres passat es van iniciar 
“els treballs de reciclat del 
ferm existent a la carretera 
T-1110, entre Horta i Lle-
dó. Les tasques tenen una 
durada prevista de més de 2 
setmanes”.

CONSELL DE LA 
RIBERA D’EBRE
Durant el primer ple pre-
sencial celebrat des de la 
passada tardor, el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
ha aprovat per unanimitat 
la moció per instant a la 
Generalitat de Catalunya a 
assumir el finançament de 
l’escolarització de 0 a 3 anys 
de les llars d’infants de les 
zones rurals.
A la sessió també s’ha 
aprovat la concessió d’ajuts 
econòmics a les famílies 
amb nens i nenes en edat 
escolar pel curs 2021-2022, 
en matèria de menjador 
escolar i per a l’adquisició de 
llibres, així com d’ajudes que 
afavoreixin l’assistència a les 
llars d’infants durant el curs 
2021-2022. Per últim, dir que 
el conseller Xavier Sabaté 
Ibarz del grup Progrés - PSC 
ha presentat la renuncia al 
seu càrrec després de 2 anys 
a l’ens comarcal per tal que 
una altre regidor/a del seu 
grup.

MÉS 
NOTÍCIES

Inauguració oficial de la nova gespa al camp de 
futbol de la Santa Creu de Jesús

Dissabte, 29 de maig, va tenir 
lloc la inauguració oficial de 
la nova gespa del Camp de la 
Santa Creu de Jesús: una actu-
ació realitzada durant els me-
sos d’estiu del 2020 per poder 
començar així la temporada 
2020/2021 ja sobre la nova 
gespa. La inversió realitzada 
per l’EMD de Jesús ha estat de 
138.000’00€, als quals també 
s’hi ha de sumar la inversió re-
alitzada en la substitució i mi-
llora del sistema de reg. 
La inauguració va estar presi-
dida per l’alcalde de Jesús, 
Víctor Ferrando, l’alcaldessa 
de Tortosa, Meritxell Roigé, el 

directiu de la Federació Cata-
lana de Futbol, Miquel Piñol, i 
la presidenta del CF Jesús Ca-
talònia, Cinta Querol. Hi van 
assistir altres autoritats, així 
com els expresidents del Club 
i els membres actuals de la 
primera plantilla.
En la seva intervenció, l’al-
calde Víctor Ferrando desta-
cava “sabíem de la necessitat 
de la substitució de la gespa, 
que portava instal·lada des 
de l’any 2002. A més, el club 
compta amb un futbol base 
de 150 jugadors i jugadores, i 
això comportava una actua-
ció que ja és una realitat. Cal 

BAIX EBRE
El Consell Comarcal actualitza el reglament de 
la Via Verda de la Val Zafán
El ple del Consell 

Comarcal del Baix Ebre 
va aprovar, per unanimitat, 
la modificació del reglament 
regulador de l’ús del Camí 
Natural-Via Verda de la Val 
de Zafán per afegir-hi un 
nou traçat de via: la del 
Carrilet de la Cava, de 6,9 
quilòmetres.                  
Aquest reglament contempla 
un seguit de normes d’obligat 
compliment: circulació per la 
dreta, límit de velocitat de 20 
quilòmetres per hora, obligato-
rietat d’avisar abans dels avan-
çaments, respectar les priori-
tats de pas, així com les normes 
i senyals de la ruta.

La nova normativa incorpora la 
regulació de senyalització està-
tica per publicitat i informació 
al llarg del traçat de la Via Ver-
da. “Quedarà permesa la instal-
lació de publicitat i informació 
a la via relacionada amb ser-
veis que siguen d’interès pels 
usuaris i ajuden a dinamitzar 
turísticament i comercialment 
els municipis per on transcorre 

l’itinerari”, ha explicat el vice-
president del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, Ivan Garcia, que 
ha exercit de president en fun-
cions. 

Aquesta senyalització haurà de 
tenir les proporcions adequa-
des al lloc on s’instal·le i la col-
locació i manteniment anirà a 
càrrec de l’interessat.

També inclou la Via 
Verda del Carrilet de 

la Cava

agrair tots els suports rebuts, 
també la col·laboració per part 
de la Federació, per poder ti-
rar endavant obres d’aquesta 

magnitud”. Per la situació ac-
tual, no va fer-se un acte més 
multitudinari, amb tots els ju-
gadors i familiars de l’entitat. 

Les Coves Meravelles s’afegeixen a la celebració del Dia 
Mundial de les Coves i del Món Subterrani

Les Coves Meravelles de Be-
nifallet s’afegeixen aquest 
diumenge, dia 6 de juny al 
Dia mundial de les Coves i el
Món Subterrani organitzat 
per ACTE (Asociación de 
Cuevas Turísticas Españo-
las). Es tracta d’una com-
memoració que reivindica 
l’aprovació, de manera ofi-
cial, d’aquest dia per part de 
la UNESCO. Des de ACTE, en 

col·laboració amb la Interna-
tional Caves Show Associati-
on, es duran a terme diferents 
accions, tant presencials als 
espais subterranis, com a tra-
vés del web i de les xarxes 
socials, per conscienciar so-
bre la importància de la con-
servació de les Coves Turísti-
ques a tot el món. Benifallet 
se suma a aquesta celebració 
amb la Conferència “La geo-

logia de Benifallet i les Coves 
Meravelles”, a càrrec de Joa-
quim Roset, enginyer geòleg 
i màster en Ciència, Tecno-
logia i Gestió de l’Aigua per 
la Universitat de Salamanca 
dissabte, 5 de juny, a les 19 
hores al Casal Municipal. I, 
diumenge 6, totes les perso-
nes que optin per visitar les 
Coves Meravelles rebran un 
obsequi.
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MAS DE 
BARBERANS 
“Diàlegs per la convivència” 
va donar el tret de sortida  al 
Mas de Barberans, aquesta 
setmana. Aquesta acció 
consta de dialogar i refle-
xionar sobre la convivència 
i la cohesió social entre la 
nostra ciutadania. Ahir dijous 
va haver-hi una altra sessió 
a l’amfiteatre del parc del 
Garbí, de La Ràpita.

12 DONES 
MONTSIANENQUES
Aquest mes de juny es 
destaca a Cristina Rodriguez 
Gimeno (1965) “com a dona 
significativa en el nostre 
relat i en la història del seu 
municipi, la Galera. Cristina, 
mare, filla, germana i amiga, 
és la directora de la Coopera-
tiva de la Galera on ja fa 38 
anys que hi treballa”. A més, 
és membre de la Junta de 
l’Associació Amics de la Mare 
de Déu de la Galera. L’expo-
sició “Reconstruint el món: 
la nostra història”, és una 
iniciativa del SIAD, el Servei 
d’Informació i Atenció a les 
Dones del Consell Comarcal 
del Montsià, amb la col.labo-
ració dels ajuntaments de la 
comarca que posa en valor 12 
dones montsianenques.
Dones que, situades contex-
tualment en diferents mo-
ments històrics, han nadat a 
contracorrent desobeint els 
mandats i els rols de gènere.  
“Un fet que ha possibilitat la 
transformació del pensament 
imperant masclista, fent 
camí per a totes les dones 
que hi ha i que vindran. Cada 
mes destaquem una dona 
d’un dels municipis de la 
comarca”.

MÉS 
NOTÍCIES

Programa
de Transformació Digital i 

Indústria 4.0
L’Agència de Desenvolupa-
ment Local del Montsià obre 
les inscripcions al programa 
gratuït de seminaris i assesso-
raments personalitzats, adre-
çat a treballadors/es, directius/
ves de petites i mitjanes em-
preses i autònoms/es.
Els seminaris tindran una ori-
entació introductòria, que us 
permetran tenir una visió glo-
bal i de conjunt per entendre 
la transformació digital i avan-
çar cap a la implementació de 
tecnologies i solucions d’in-
dústria 4.0.
El programa d’assessorament 
consisteix en sessions de tre-
ball individuals amb la consul-
toria OptimPeople, especialit-
zada en transformació digital. 
L’objectiu d’aquestes sessions 
personalitzades és treballar un 

petit pla d’acció per reforçar 
l’estratègia digital i d’indústria 
4.0. Per tal de poder accedir a 
l’assessorament individualitzat 
serà imprescindible que assis-
tiu a la primera sessió del pro-
grama. Les places al Programa 
són limitades.
“Podeu inscriure-us només a 
algun dels seminaris per sepa-
rat o participar de tot el pro-
grama”.

MEMÒRIA HISTÒRICA
Campredó va ser una de les quatre seus del 
Festival Front durant el cap de setmana
Durant el darrer cap 

de setmana del mes 
de maig, Campredó va 
esdevenir orgullosament 
una de les 4 seus del Festival 
Front, de memòria històrica, 
conjuntament amb Corbera 
d’Ebre, Flix i Gandesa.                  
El festival va ser tot un esde-
veniment. Va comptar amb un 
programa d’activitats extraordi-
nari el qual, conjuntament amb 
una molt bona organització, era 
una total garantia d’èxit. 
Els exteriors de la torre de Font 
de Quinto es van omplir de 
nombrosos espectadors per 
veure la pel·lícula “Cantares 
de una revolución”, de Nacho 
Vidal, sobre els fets revoluci-
onaris ocorreguts a Astúries a 
l’octubre de 1934 quan, des de 
la mineria, es va emprendre el 
camí de la rebel·lió contra l’en-
trada del partit d’extrema dreta, 
la CEDA (Central Española de 
Derechas Autónomas), que po-
sava en perill de la continuïtat 
de la II República. Seguidament, 
sota el nom de Tast de vins de 
la memòria, va haver-hi una de-
gustació de vi i tapes en un am-

bient de debat històric.
Finalment, la Maria Moral va es-
trenar la peça teatral “Passat/
Present”,  que entrellaça una his-
tòria de ficció de la Guerra Civil 
i una vivència personal per refle-
xionar sobre la importància de 
tindre memòria.
Dissabte al matí des de l’embar-
cador local es van organitzar tres 
viatges amb el vaixell Lo Sirgador 
per poder visitar des del bell mig 
del riu els espais del Pas de l’Ebre. 
Mitjançant  les explicacions de 
Màrius Pont i Josep Garcia sobre 
la maniobra de distracció que va 
donar el toc d’inici a la Batalla de 
l’Ebre durant la matinada del 25 
de juliol de 1938, el nombrós pú-
blic participant va poder fer-se 
una idea definida de la tragèdia 
col·lectiva que s’hi visqué quan, 

en unes 20 hores, van perdre la 
vida més de 1200 soldats.
A la vegada, es va parlar de la 
important tasca realitzada pels 
pontoners, de la línia defensiva 
de l’exèrcit republicà de la qual 
se n’han conegut diversos bún-
quers a la partida campredo-
nenca, dels grafits brigadistes de 
la torre de Font de Quinto, i del 
paper jugat pel Colonel Henri 
Rol Tanguy, com a cap de la XIV 
Brigada Internacional La Marsei-

lleise. 
Tots els assistents van poder es-
coltar tot un seguit d’homenat-
ge als brigadistes de la mà del 
rapsoda campredonenc Emigdi 
Subirats, acompanyat a la gui-
tarra pel jove Raül Vidiella. 
Indubtablement, es tracta d’una 
activitat que ha de tenir conti-
nuïtat. Després de les activitats 
de Campredó, el Festival es va 
tancar, a Gandesa, als peus de 
Coll de Moro.

Els espais de la 
Batalla de l’Ebre han 
estat protagonistes

al Festival 

La Fundació La Caixa dona 
4.000 euros a l’Associació 

d’Esclerosi Múltiple

CaixaBank, a través d’una 
aportació econòmica de la 
Fundació la Caixa”, ha mos-
trat el seu suport al projecte 
de rehabilitació de pacients de 
l’Associació d’Esclerosi Múl-
tiple de les Terres de l’Ebre, a 
la seva segons seu, ubicada a 
Deltebre. 
L’entitat social ha rebut una 

col·laboració de 4.000 euros, 
en el marc del dia mundial de 
l’Esclerosi Múltiple.
La col·laboració de CaixaBank 
i la Fundació “la Caixa”, anirà 
destinada a la compra d’equi-
pament adequat a les necessi-
tats dels malats i al tipus de re-
habilitació neurològica que es 
duu a terme. (ebredigital.cat)
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UN PROJECTE 
DE L’ESCOLA DE 
TEATRE I CIRC 
D’AMPOSTA I 
L’ESCOLA CÈSAR 
MARTINELL DEL 
PINELL GUANYA 
EL PREMI BALDIRI 
CONNEXIONS 
2021 
El projecte ‘Cerç de Circ’ 
de l’Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta i l’escola Cè-
sar Martinell del Pinell de 
Brai ha estat un dels deu 
guanyadors del premi Baldiri 
Connexions 2021 que atorga 
anualment la Fundació Caru-
lla. La iniciativa es basa en la 
introducció de les arts escè-
niques a les aules per tractar 
temes curriculars des d’una 
perspectiva interdisciplinària 
i artística. L’experiència es 
durà a terme el proper curs 
escolar i buscarà apropar les 
arts escèniques als infants 
de l’escola Cèsar Martinell. 
El premi està dotat amb 
4.000 euros i una formació 
que ofereix la Fundació 
Carulla.

TIVENYS 
Dimecres fou el tercer dia 
de la setmana cultural. Va 
començar recordant la figura 
de Miquel Espinós, un dels 
esportistes més importants 
de la història. Després, les 
activitats de la setmana cul-
tural van tornar a les aules 
per conèixer el projecte de 
Territori inhòspit i el llegat 
de la pedra seca gràcies 
al projecte endegat per 
Javier Mauri Marquès i Sisco 
Besalduch. Per la tarde es 
va parlar d’esport i cultura 
en la primera taula rodona 
de la setmana. Finalment, 
dimecres, es va gaudir de la 
xerrada, molt documentada, 
de Jaume Borja sobre Miquel 
Espinós ‘una pedalada per la 
història’, on es va recordar 
la figura de Miquel Espinós, 
el ciclista que va portar 
Tivenys fins les olimpíades 
de Munic l’any 1972. Els 
actes, adaptats al context 
actual, van seguir ahir dijous 
i acabaran diumenge.

PREMI BALDIRI

PDE

La Plataforma en Defensa de 
l’Ebre (PDE) tem que la creació 
del nou Departament d’Ac-
ció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, que aglutina les 
competències de medi ambi-
ent i d’agricultura dins del nou 
Govern, pugui “perjudicar” els 
objectius de l’entitat. Creuen 
que el nou departament diri-
git per Teresa Jordà, anterior 
titular d’Agricultura, podria 
acabar prioritzant la creació 
de nous regadius enfront de 
les necessitats ambientals del 
tram final de l’Ebre i el seu 
Delta. El moviment antitrans-
vasament segueix observant 
els moviments en el taulell 
polític i les derivades que po-
den tenir en la política hidràu-
lica dels pròxims anys. D’altra 
banda, la PDE ha presentat la 
XX edició de la Piraguada en 
Defensa de l’Ebre, que tindrà 
lloc el 13 de juny adaptada a la 
situació de pandèmia.

Torna la 
Piraguada en 

Defensa de 
l’Ebre

PSC

Aquest cap de setmana ha tin-
gut lloc la celebració del 17è 
Congrés Nacional de la Jo-
ventut Socialista de Catalunya 
que ha servit per renovar els 
càrrecs i l’executiva de cara 
als propers tres anys i on les 
Terres de l’Ebre hi seran do-
blement representades.
D’una banda el congrés va 
escollir Anna Roig de Tortosa 
com a presidenta del Consell 
Nacional, encetant així una 
nova etapa després de estar 6 
anys a l’executiva nacional. I 
d’altra banda Míriam Vila, de la 
Ràpita formarà part de la nova 
executiva en com a secretària 
de Sostenibilitat del Món Rural 
i Despoblació. Anna Roig ha 
agraït la confiança dipositada 
per al nou càrrec. Per la seva 
banda, Míriam s’ha mostrat 
molt il·lusionada en aquest 
nou projecte i està disposada 
a treballar dur.

Dos ebrenques 
al Consell i a 
l’Executiva 

de la JSC 
Nacional

JXCAT

Mònica Sales serà la nova por-
taveu de Junts per Catalunya 
al parlament, segons que ha 
avançat Catalunya Ràdio i ha 
confirmat VilaWeb. El partit 
l’elegirà aquesta tarda. Fins ara 
el càrrec l’ocupava Gemma 
Geis, que la setmana passada 
va ser nomenada conselle-
ra d’Universitats i Recerca. El 
president del grup parlamen-
tari continuarà essent Albert 
Batet. Filòloga de formació, 
Sales és regidora per Junts a 
l’Ajuntament de Jesús i dipu-
tada des del 2017.
D’altra banda, l’aldeana Ire-
ne Negre podria ser diputada 
al parlament. Si es confirma, 
com així serà, que Teresa Pa-
llarés és delegada del Govern a 
Tarragona, Irene passaria a ser 
diputada.

Mònica Sales 
serà la nova 
portaveu de 

Junts per 
Catalunya al 
parlament

PDECAT

El portaveu del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, ha des-
tacat que la concessió dels 
indults als presos indepen-
dentistes seria una “aposta 
valenta i responsable” del go-
vern espanyol. 
“Seria un greu error no valo-
rar-ho“, ha dit Bel aquest di-
marts en roda de premsa a la 
cambra baixa. 
El portaveu del PDeCAT ha 
remarcat que els indults són 
un gest “insuficient” que no 
aporta una “solució definiti-
va”, però que cal “valorar-ho” 
perquè pot ser un “principi de 
solució”. 
Segons Ferran Bel, la con-
cessió d’indults seria un dels 
gests “més importants” de 
Sánchez des de la moció de 
censura.

El PDeCAT 
creu que els 
indults són 

una “aposta 
valenta” de 

Sánchez

Enxampen un camioner a l’AP-7 a l’Aldea que 
sextuplicava la taxa d’alcoholèmia

Els Mossos d’Esquadra han 
enxampat un camioner que 
circulava begut per l’AP-7 a 
l’alçada de l’Aldea amb una 
taxa d’alcoholèmia que sex-
tuplicava el límit permès. 
Agents de l’Àrea Regional de 
Trànsit de les Terres de l’Ebre 
van denunciar penalment el 
conductor, de 58 anys i veí 
de Gandia (Alacant), com a 
presumpte autor d’un delicte 
contra la seguretat viària. Els 
fets van succeir el passat di-
marts, al voltant de les 22:30h, 
quan diversos conductors van 
alertar al 112 per informar que 
un camió circulava fent zi-
ga-zagues per l’autopista, en 
sentit sud. 
Immediatament, es va muntar 
un dispositiu policial que va 

permetre localitzar el tràiler a 
l’àrea de servei del Baix Ebre, 
al terme de l’Aldea.
Un cop practicades les proves 
d’alcoholèmia el conductor va 
donar un resultat de 0,99 mg/l 
en aire expirat, més de sis ve-
gades la taxa permesa per un 
conductor professional, que 
és de 0,15 mg/l.
El conductor va ser denunci-
at penalment per un delicte 
contra la seguretat del trànsit 
per conduir sota els efectes 
de begudes alcohòliques amb 

SUCCESSOS

El conductor, de 58 
anys, és de Gandia 

(Alacant)

una taxa superior a 0,60 mg/l.
Les penes per aquests delictes 
poder ser de pena de presó de 
3 a 6 mesos o amb la multa de 
6 a 12 mesos o amb treballs en 
benefici a la comunitat de 31 

a 90 dies i, en qualsevol dels 
casos, amb la privació del dret 
a conduir vehicles a motor i ci-
clomotors per temps superior 
a 1 any i fins a 4 anys.
(ACN)

terres de l’ebre
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MICHEL VA 
ENCENDRE LA 
CAIXA DELS 
TRONS 
Un periodista que s’ha fet 
a si mateix, Michel Viñas, 
per a mi el número u a les 
Terres de l’Ebre i dels millors 
a Catalunya, en pocs mesos 
ha aconseguit dues fites: 
entrevistar els tres precandi-
dats a les eleccions del Barça 
i dimarts passat al president 
de la Federació, Joan Sote-
ras. Michel, amb només tres 
preguntes senzilles, va fer 
esclatar al màxim representant 
del futbol català: “el veig cre-
mat”, li deia Michel. I Soteras 
contestava: “Emprenyat per 
tanta injustícia”. El president 
es va soltar sense límits i va 
acusar gent, sense dir noms, 
que volen agafar la federació i 
que són els que intoxiquen. Va 
parlar també d’un periodista 
del Mundo Deportivo “l’únic 
mitjà que diu que tot el que 
fem està malament”. Michel 
estava calmat en l’entrevista i 
el president disparava a matar 
sobre els que diu que volen 
agafar el poder. ¿Tan apetitós 
és tenir el càrrec de president 
en una Federació que té 160 
empleats?. Segons el presi-
dent, la Federació està millor 
que mai i la covid no afectarà 
com podia haver passat. El 
30 de juny hi ha assemblea 
general, de manera que, pel 
que vaig veure a l’entrevista, 
potser calenta. Jo crec que aca-
barà sent una bassa d’oli com 
sempre. Matisar que Joaquin 
Del Pino està fent una neteja 
exemplar al carrer Sicília de 
Barcelona i per això ha estat 
amenaçat. Que trist. L’oposició 
va a per totes i Michel Viñas, 
que sembla un sant, va fer una 
de les millors entrevistes.  Aca-
bar lamentant que l’assemblea 
no pugui ser més a prop de la 
quinta província.

CELMA

UN MINUT 91 
ESPECIAL
Dimarts vam fer l’entrevista al 
president de la Federació Ca-
talana de Futbol, Joan Soteras, 
aprofitant la seua visita a la 
delegació ebrenca. El president 
es va mostrar crispat. Poc a 
poc, a mesura que passaven 
els minuts, va anar escal-
fant-se, tot i que ell deia que 
estava tranquil. 
La veritat és que opinar del 
conflicte federatiu seria un 
atreviment per a mi. Però està 
clar que és una problemàtica 
que ja existia quan jo era petit. 
I que suposo que ha existit i 
existirà sempre. 

Soteras va parlar de manipu-
lació externa. Així mateix, va 
parlar d’imputacions i d’irre-
gularetats que s’han produït 
en etapes anteriors. Hauríem 
d’escoltar també totes les 
versions. 

Jo no poso en dubte la gestió 
actual de la Federació. En ab-
solut.  I entenc el desgast que 
la situació actual suposa.
Però cal veure que en una en-
trevista de gairebé mitja hora, 
no es va parlar en absolut de 
qüestions esportives. No vaig 
tenir temps per poder fer-ho. 
La temàtica va ser tota l’esto-
na la mateixa. 

Al dia següent de l’entrevista, 
que, per cert, va tenir un extra-
ordinari seguiment, entre els 
missatges que vaig rebre, en 
va haver un de significatiu. El 
missatge parlava de que hi ha 
famílies que tenen dificultats o 
que no poden pagar les quotes 
dels seus fills/es perquè puguin 
jugar a futbol. També deia de 
que hi ha clubs que ho passen 
malament. I a l’entrevista es va 
parlar de sous milionaris i de 
ganes de poder, al futbol terri-
torial. I el conflicte continuarà. 
I és possible que l’entrevista 
tingui conseqüències.   

MICHEL PROPERA JORNADA

1A CATALANA 
dissabte

Ascó-Viladecans 17 h

diumenge

Vilanova-V Alegre 17h

Rapitenca-Gavà  17h

Santboià-Catllar 18h 

S Ildefons descansa

COPA 
Ampolla-FE Vilafranca 18h

3A CATALANA 
Dissabte

Flix-J i Maria  16.15h

Amposta-Benissanet 17 h

S Jaume-Alcanar 17 h

S Bàrbara-Corbera 17.30h

Ametlla-Rapitenca 18h

Diumenge

La Cava-Catalònia 16h

Batea-Godall 17.30h

Ebre E-Olimpic 18.30h

Roquetenc descansa

FEMENÍ. F-7  
J i Maria-R Bítem diss 14.45 h

Perelló-la Plana diss 18 h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: dissabte 18h

Palleja-FF Terres de l’Ebre

FCF

Lluís no segueix al Tortosa juvenil
Lluís Fornés ha deixat de ser aquesta setmana el tècnic del Torto-
sa juvenil de Preferent. La dinàmica de resultats no era positiva 
i l’equip està en zona de descens, tot i que amb possibilitats de 
salvar-se en les dues jornades que manquen. El director esportiu, 
Nacho Pérez, agafa l’equip amb Àlex Accensi. 

Joan Soteras, president de la Fe-
deració Catalana de Futbol, va 
fer una visita dimarts a la dele-
gació ebrenca, on va tenir una 
reunió amb clubs que van poder 
assistir a la convocatòria. 
Abans, però, el president va aten-
dre als mitjans i a l’entrevista de 
Michel, per a Minut 91, de Canal 
Terres de l’Ebre, el màxim res-
ponsable federatiu va esclatar. 
Soteras, d’entrada, va dir que la 
visita era per poder atendre, amb 
un contacte directe, als clubs 
perquè puguin manifestar les 
seues inquietuds. El president 
va aclarir que la temporada de 
covid “no ens ha de passar fac-
tura a la Federació. Hem fet una 
bona gestió, hem contingut la 
despesa i, tot i els problemes, 
tirarem avant. Potser ens hem 
equivocat en alguna qüestió (i 
demano disculpes si així ha es-
tat) però crec que hem encertat 
en moltes altres”. Pel que fa a la 
tornada de les competicions, “es 
va seguir el que va manar el Pro-
cicat i basant-nos sempre amb 
el reglament. A partir d’aquí, han 
hagut manipulacions per interes-
sos creats fora de la Federació. 
I es van posar en la meua boca 
coses que no són certes. Penso 
que tot ha estat intoxicat”. Sobre 
una possible moció de censura a 
l’assemblea, Soteras deia que “no 
estic preocupat. Sóc respectuós  
amb tothom. I si algú vol dema-
nar canvis, l’assemblea serà qui 
haurà de decidir”. El president era 
contundent quan afirmava que 
“no se’ns pot acusar del que se’ns 

Soteras: “estic emprenyat”
acusa perquè no és cert. S’han 
retornat diners i els que queden. 
Mai havien existit campanyes 
com les que hi ha ara. Aquesta 
setmana, s’han tornat a federats i 
federades  més d’un milió d’eu-
ros. I seguirem. Però hi ha uns se-
nyors que pretenen tornar al pas-
sat. El que volen és l’expol.li de la 
Federació. I recordem que hi ha 
imputats. Hi ha diners que falten 
a la Federació. I s’haurà d’aclarir. 
A l’assemblea exposarem les ir-
regularitats que hem trobat. Així 
mateix, que demostrin si falta res 
mentre jo estic al capdavant. El 
que els hi passa és que ells volen 
tornar per repartir-se el pastís. En 
qualsevol cas, si els clubs no vo-
len que jo segueixi, pues no ho 
faré. Jo no estic imputat. Algun 
expresident i algun periodista del 
Mundo Deportivo si que ho es-
tan. Curiosament, aquest mitjà 
és l’únic que diu que tot ho fem 
malament. Igual potser l’han en-
ganyat o està manipulat per l’en-
torn. Diu coses incertes. Però, en 
general, estic tranquil. Penso que 
hi ha gent que tenia uns ingressos 
i els vol recuperar, i els que estem 
dins no ho permetem i això és el 
que comporta l’enrenou. Hi ha 
buitres que volen carnassa. I es-
tic emprenyat per les injustícies. 
Amb la veritat es pot anar pel món 
amb mentides, no. A l’assemblea 
ja verem qui guanya. Hi ha clubs 
que no estan d’acord amb nosal-
tres però n’hi ha que si. En tot cas, 
nosaltres no hem robat res”. Po-
deu seguir l’entrevista a: 
https://youtu.be/E7TcqUfuvqg

L’AMPOLLA AFRONTA ELS 
VUITENS DE FINAL DE LA COPA 
L’Ampolla disputarà diumenge (18 h) el partit/eliminatòria dels 
vuitens de final de la copa de Segona catalana contra la FE Vi-
lafranca. La confrontació es jugarà a l’Ampolla, per tenir millor 
coeficient punts/partits jugats.
Hi ha molta il.lusió per poder passar aquesta eliminatòria i 
arribar als quarts de final. Recordar que la fase final es disputa-
rà a Vic. El dissabte dia 19 serien les semifinals i el diumenge la 
final. El premi pel campió de la Copa serà quedar alliberat de les 
despeses d’arbitratges de la temporada propera.

Minut 91: 
dilluns 7, 
21.30 h
Minut 91, dilluns vinent a 
les 21.30 hores, a Canal Ter-
res de l’Ebre. Resums amb 
els gols: Ascó-Viladecans, 
Rapitenca-Gavà, Ampo-
lla-FE Vilafranca, Flix-Jesús 
i Maria, Ametlla-Rapiten-
ca i Ebre Escola-Olimpic.  
FUTBOL BASE:  Ebre-Futbol 
Formatiu (juvenils) i Torto-
sa-Futbol Formatiu (cadets). 
Transmissió partit Flix-J i 
Maria (diumenge 13.30 i 
20.30h). Rapitenca-Gavà 
(diumenge 23 hores)
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FUTBOL BASE

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

30
31
25
25
20
18
15
18
11

13
20
16
18
16
18
19
31
40

29
26
25
24
20
19
15
14
2

classi.                     GF       GC     PNTS

S Ildefons-Ascó    0-2
Catllar-Rapitenca  1-4
Vilanova-Santboià  2-3
Viladecans-Vista Alegre 3-1
Gavà, descansava

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 16. SUB GRUP 2A

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

37
38
35
23
32
33
29
24
25
26
17
18
11
17
13
7
7

18
14
15
5
16
13
19
20
22
18
21
22
21
34
39
31
67

31
28
26
26
24
23
20
20
19
17
15
10
9
8
6
3
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Catalònia-S Bàrbara 4-1
Godall-Ebre E  0-1
Corbera-Flix  4-2
Olimpic-S Jaume  6-0
Benissanet-Ametlla 3-3
J i Maria-Batea  1-1
Alcanar-Amposta  0-2
Roquetenc-la Cava  sus
Descansava Rapitenca

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  13. 

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

38
16
12
9
4

5
6
9

26
33

15
13
10
3
0

classi.                     GF       GC     PNTS

la Plana-J i Maria  6-1
Rapitenca-Perelló  4-1

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 8

DIUMENGE, 17.30 HORES, ESTADI JOSEP OTERO

Valcàrcel, pichichi de la Rapitenca.

PRIMERA CATALANA
L’Ascó, a un pas de la 
promoció d’ascens

L’Ascó va guanyar al 
camp del Sant Ildefons 

(0-2) i, amb els resultats de 
la jornada, està a un pas 
de ser campió i, d’aquesta 
forma, disputar la promoció 
d’ascens a Tercera divisió.   
Queden dues jornades i li falten 
3 punts. Demà dissabte, si gua-
nya el Viladecans, podria ser 
campió del subgrup 2 A. 
Al camp del Sant Ildefons, diu-
menge passat, Adri, excepcio-
nal altre cop, i Marcel, de penal, 
van marcar els gols a la primera 
meitat, encarrilant el triomf.
German, tècnic de l’Ascó: “va 
ser un partit molt complicat 

de molt de treball i ofici. Feli-
citar els jugadors perquè tots 
van estar a l’altura a nivell de 
concentració. Va ser important 
avançar-nos en el marcador 
amb el gol d’Adri. I el 0-2, de 
Marcel, poc abans del descans, 
ens va donar confiança per una 
segona meitat en la que vam 
seguir defensant-nos amb in-
tensitat i buscant la contra. Vic-
tòria molt treballada i que ens 
acosta a la possibilitat de jugar 
la promoció. Hem de seguir 
igual, treballant com vam fer-
ho diumenge i sent conscients 
que ens falta un triomf i que 
hem de mirar d’aconseguir-lo”.

Victòria a Sant-boi, 
ahir dijous (1-3)
La Rapitenca va guanyar 

ahir dijous al camp del 
Santboià en partit recuperat 
(1-3). Va remuntar amb gols 
de Matti (2) i de Becerra. 
Ara és segona a la taula. I 
diumenge passat també va 
guanyar, al camp d’un Catllar 
que ha sofert canvis a la 
banqueta (1-4).    
L’equip de Ramon Sancho, al 
Catllar, va obrir el marcador 
amb un gol de Lladó al primer 
temps. Peque va ampliar l’avan-
tatge ja a la represa i el pichichi 
Valcàrcel va tancar la golejada 
amb dues dianes més que el 
consoliden com a màxim arti-
ller. Al final, el Catllar va reduir 
distàncies amb l’1-4 definitiu.
Ramon Sancho, tècnic rapitenc, 
del duel al Catllar, deia que “un 
partit disputat amb molta calor 
on El Catllar ens va intentar fer 
una pressió alta, però només 
ho va poder fer els primers mi-
nuts. Després, a partir del mi-
nut 20 de la primera mitat, ens 

vam fer en el control del joc i a 
la represa vam sentenciar, sent 
dominadors del joc”.
La Rapitenca diumenge vinent, 
juagrà el darrer partit d’esta 
temporada exprés a la Devesa, 
contra el Gavà. A les 17 hores. 
Una gran campanya dels rapi-
tencs que han reaccionat força 
bé a les adversitats.  D’entrada, 
ara l’objectiu és mantenir la se-
gona plaça. Un gran al.licient.

UE RAPITENCA

FEMENÍ: FUTBOL 
FORMATIU, MÉS 
A PROP DE SER 
CAMPIÓ
L’equip juvenil femení de fut-
bol-11 de FF Terres de l’Ebre va 
guanyar al camp del Morell (1-2)
on va assolir l’onzena victòria, 
en 11 jornades. El proper partit 
serà  al camp del Palleja i, se-
gons el resultat, l’equip estarà 
ben a prop de ser campió de la 
segona divisió grup 1. La jornada 
següent, al camp Pla de Barra de 
Camarles, serà contra el Sant-
boià. 
Pel que fa a l’aleví, guanyant 
aquest cap de setmana, assolirà 
l’ascens a Preferent.
D’altra banda, el juvenil masculí 
de Futbol Formatiu jugarà diu-
menge l’anada de la promoció 
d’ascens al camp de l’Ebre Es-
cola (20.30h). I el cadet visitarà 
el Tortosa, també en l’anada de 
la promoció, dissabte a les 19 
hores. Els partits de tornada se-
ran el cap de setmana següent.

l’acte s’efectuarà seguint totes 
les mesures de control actuals 
degut a la pandèmia que enca-
ra vivim i que no ens permeten 

El passat 1 de maig, l’Ebre Esco-
la Esportiva va complir 25 anys 
de la seva creació, “després que 
un grup de gent va posar el seu 
gra de sorra i va fundar l’entitat 
de la qual  ens sentim molt or-
gullosos”. Des del club han in-
format que “per commemorar 
aquest esdeveniment, volem fer 
un reconeixement als fundadors 
i totes les juntes posteriors en 
agraïment a la seva aportació i 
dedicació, sense la qual no po-
dríem haver arribat on som ara 
mateix. Aquest acte tindrà lloc 
el diumenge 6 de juny al camp 
principal de l’Estadi Municipal 
Josep Otero de Tortosa a les 
17.30h, tot just abans del partit 
del primer equip contra l’Olím-
pic Móra d’Ebre i que també 
s’aprofitarà per a estrenar la 
nova samarreta commemorativa 
d’aquests 25 anys. Per suposat, 

la realització d’un acte molt més 
multitudinari que ens hagués 
agradat haver fet”.

Acte commemoratiu dels 25 anys 
de la fundació de l’Ebre Escola

L’ACCÉS AL PLAY-OFF 
D’ASCENS A TERCERA 
RFEF, EN JOC A L’FCF TV

EL FC Ascó i EL Viladecans  
s’enfrontaran DEMÀ (17 
h), en un partit que es 
podrà seguir en directe 
aL WEB DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA.
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3A CATALANA

JESÚS I MARIA, 1
BATEA, 1

CATALÒNIA, 4
SANTA BÀRBARA, 1

Jesús i Maria, líder, i Batea van 
empatar (1-1). Un resultat que no 
satisfà a cap dels dos equips en 
les seues aspiracions.
Pel que fa al partit, dir que va ser 
molt igualat, i al primer temps 
molt intens. El Batea, a la prime-
ra meitat, iniciava el joc des del 
darrera, a través dels seus cen-
trals, però el Jesús i Maria, armat 
a la zona ampla, sortia bé quan 
recuperava a través de la seua 
maquinària de creació. Per això 
el domini del joc va estar repar-
tit. Quant a ocasions a la primera 
meitat, el Jesús i Maria en va tenir 
3 de clares. No obstant, va ser el 
Batea qui va avançar-se amb gol 
de Dilla, a la sortida d’un llança-
ment de banda. Malgrat això, el 
Jesús i Maria va reaccionar d’im-
mediat, empatant amb un golàs 
de Riki. A la represa, d’entrada, 
el Batea va fer un pas avant, do-
minant i jugant a camp contrari, 
tot i que només disposant d’una 
ocasió clara. Al minut 75 els ter-
raltins es van quedar amb un 
menys, per l’expulsió de Denís. 
A darrera hora, va ser el Jesús i 
Maria qui va guanyar metres i va 
fer aproximacions per guanyar. 
Al final, 1-1.  

El Catalònia va guanyar el San-
ta Bàrbara (4-1) en una tarde 
d’emocions. Es va inaugurar la 
gesta artificial i va haver-hi un 
homenatge a Nacho Orozco, ju-
gador que va penjar les botes la 
temporada passada.
Pel que fa al partit, dir que va co-
mençar amb poc ritme i amb un 
Santa ben col.locat amb molta 
gent per darrera de la pilota. El 
Catalònia dominava però amb 
poca velocitat en la circulació 
circulació. Malgrat això es va 
avançar amb un gol d’Aleix apro-
fitant una centrada de Callau. El 
Santa va tenir la seua gran ocasió 
amb  un tret de Calafat. I d’una 
falta al seu favor es va originar 
una contra de manual amb as-
sistència d’Enric Sebastià que va 
culminar Cessay. El jugador ha-
via tingut abans una forta topada 
amb el porter visitant i després 
fou traslladat a un centre clínic.
A la represa, amb els minuts, el 
partit es va trencar. Lluis Espi-
nach va fer un golàs que fou el 
3-0. Per l’escaire. El Santa va re-
duir distàncies a la sortida d’un 
córner. Però amb espais, el Cata 
va sentenciar amb gol de Lean-
dro, tenint altres ocasions.

GODALL, 0
EBRE ESCOLA, 1

BENISSANET, 3
AMETLLA, 3

OLÍMPIC, 6
SANT JAUME, 0

CORBERA, 4
FLIX, 2

L’Ebre Escola va guanyar al camp 
del Godall (0-1) i, d’aquesta ma-
nera, depén d’ell per ser campió. 
Si guanya els cinc partits que li 
manquen, assoliria l’ascens. 
Del partit a Godall, el tècnic lo-
cal, Juanjo Adell, deia que “va 
ser molt igualat, intens amb 
molt poques ocasions de gol, 
per cap equip, i amb domini 
altern i en el que les defenses 
es va imposar als atacs. . Pen-
so que l’empat era el més just. 
L’Ebre va marcar arran d’un re-
buig del nostre porter que ve 
precedida d’un cop al cap que 
havia tingut i vam demanar que 
es fes una parada per poder as-
sistir bé al porter i l’àrbitre ens 
va dir que quedava un minut 
abans de la parada per hidrata-
ció i que s’havia d’esperar. Pen-
so que va haver fora de joc en la 
jugada, tot i que també admeto 
que vam fallar en no anar a bus-
car el rebot”. Josep Balart, de 
l’Ebre Escola, valorava “el treball 
de l’equip que va adaptar-se a la 
situació del partit i va tenir l’ofici 
necessari per aprofitar l’ocasió 
i per saber defensar l’avantat-
ge. Hem de seguir”. L’Ebre rebrà 
diumenge l’Olímpic. 

Benissanet  i Ametlla van em-
patar (3-3). Segons Piqué, del 
tècnic del Benissanet, “va ser 
un partit en el que vam merèi-
xer guanyar. L’equip s’està fent 
fort a casa on defensa amb or-
dre i intensitat i després, quan 
té opció, surt a la contra. Mal-
grat això, el rival es va avançar 3 
cops però vam reaccionar cada 
vegada i al final, amb el 3-3 vam 
apretar de valent tenint ocasions 
per guanyar, amb dues pilotes al 
pal”. Ivan Romeu, entrenador 
de l’Ametlla: “ens va penalitzar 
la falta de contundència defen-
siva a la nostra àrea. I així se’ns 
va escapar un partit en el que 
ens vam avançar 3 cops en el 
marcador i, amb el 2-3, ja a la 
represa vam tenir ocasions per 
sentenciar. No vam fer-ho i el 
rival va acabar empatant i al final 
vam acabar defensant el resul-
tat”. L’Ametlla presentava diver-
ses baixes en aquesta jornada. 
Froi (2) i Miguel, amb un gran 
gol que va ser l’1-2 poc abans 
del descans, van marcar per als 
caleros. 
Carlos (2) -un als 30 segons de 
la represa- i Ignasi van fer els 
gols del Benissanet. 

L’Olímpic va guanyar al Sant 
Jaume (6-0) i d’aquesta forma 
es refà després de dues derrotes 
seguides. El partit es va mante-
nir igualat al primer temps, arri-
bant-se al descans amb el 2-0. 
Però a la represa l’Olímpic va 
sentenciar, fent els altres gols. 
Luis (2), Gustavo, Fèlix, Imanol i 
el Pau Treig van marcar.
Jordi Roca, tècnic de l’Olímpic, 
manifestava que “vam fer l’1-0 
molt aviat i amb el marcador fa-
vorable ens vam acomodar, tot 
i fer el segon gol. A la represa ja 
vam estar més posats, amb més 
ritme. Cal destacar el Sant Jau-
me i al seu entrenador. Va ser un 
equip que va competir amb no-
blesa fins el final, tot i el resultat. 
I, sobre tot al primer temps, ens 
va crear dificultats i per això no 
vam poder estar còmodes”. 
L’Olimpic visita en la propera 
jornada l’Ebre Escola, equip que  
depèn d’ell, però que afronta 
cinc finals en les jornades que 
manquen. La primera és contra 
l’Olímpic.
Del club morenc cal dir que 
l’única candidatura presentada 
és la de Manel Saltor que tornarà 
a la presidència. 

El Corbera va tornar a competir 
i va fer-ho guanyant un Flix que 
ja acumula sis derrotes seguides  
(4-2). Robert Costa, del Corbe-
ra: “té molt mérit l’esforç que va 
fer-se. No vam poder entrenar 
ni divendres abans del partit. O 
sigui, des del dia de Sant Jau-
me no havíem fet res, a més 
passant per un confinament. 
No obstant, ens va sortir bé el 
plantejament d’esperar i sortir a 
la contra. Tot i que ells a l’inici 
de la represa van fer l’1-2, vam 
reaccionar i en 10 minuts vam 
marcar 3 gols aprofitant espais 
a l’esquena de la seua defensa. 
Vam aguantar el resultat gràcies 
a l’esforça davant d’un Flix que 
cal dir que també estava min-
vat d’efectius”. Albert Lizaso, del 
Flix: “a la primera meitat vam 
remuntar i vam estar prou ben 
posats. Però a la represa ens 
va faltar intensitat i ganes i, tot 
i que tenim moltes baixes, no 
és excusa. A la represa, el Cor-
bera ens passarà per sobre i no 
vam estar a l’altura. És cert que 
estem en dinàmica negativa i 
minvats però crec que podem 
fer més”. En la propera jornada 
el Flix rebrà el líder. 

IMPUGNACIÓ DEL 
PARTIT ALCANAR-
BENISSANET DE LA 
JORNADA ANTERIOR
La setmana passada informà-
vem que el Benissanet havia im-
pugnat el partit, de fa dues jor-
nades, al camp de l’Alcanar, on 
va perdre 3-0. El va impugnar 
per alineació indeguda d’Ion, 
fitxat fa unes setmanes amb 
l’Alcanar. 
Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar, aclaria que “no hi ha res 
a dir del Benissanet que si creu 
que ha d’impugnar ho fa i està 
en el seu dret. Però és una si-
tuació que emprenya perquè 
tenim uns correus en els que la 
Federació ens deixa fer un fit-
xatge i nosaltres el fem. Tal com 
estem, no ens jugarem 3 punts 
perquè sí. És una errada de la 
Federació i creiem que tenim 
la raó perquè se’ns va dir que 
el podíem fitxar, se’ns va donar 
permís. I suposo que això hau-
ria de comptar en la decisió una 
vegada presentat el recurs”.  
El comité ha desestimat el re-
curs presentat pels canareus 
i, per tant, els punts són per al 
Benissanet.  

Formació del Catalònia.

L’Amposta B va sumar la segona 
victòria seguida. Va guanyar al 
camp de l’Alcanar (0-2)
Miquel Cervelló, tècnic de l’Al-
canar: “a la primera meitat vam 
sortir un xic ansiosos pel que 
ens jugàvem, amb desajustos 
defensius i un d’ells va suposar 
el 0-1. Ens va costar al primer 
temps. A la represa vam reacci-
onar amb els minuts i vam fer 
un pas avant, tenint les nostres 
arribades, 6 ó 7 de bones. Però 
com en altres vegades no vam 
materialitzar estes aproxima-
cions davant d’un rival que va 

estar bé. Va poder utilitzar juga-
dors del primer equip i és el que 
ens toca viure en aquest any tan 
raro. I s’ha de jugar amb això. 
No va arribar l’empat, que per a 
mi hagués estat just pel que es 
va veure al camp, i sí, en canvi, 
el 0-2 que va sentenciar. Hem 
de seguir lluitant, contra cor-
rent davant de les adversitats 
que van sorgint i intentant su-
mar el màxim nombre de punts. 
Estic orgullós del meu equip i 
del seu treball”. 
Des de l’Amposta B: “ens vam 
adaptar bé al partit, vam ser 

dominadors de pilota en els pri-
mers 20 minuts, tenint diverses 
situacions de gol. El partit es 
va igualar però poc abans del 
descans, arran d’una jugada per 
l’esquerra, Ferran va marcar el 
0-1. La segona meitat vam in-
tentar-ho però no vam arribar 
amb claredat davant d’un Al-
canar que va defensar-se amb 
intensitat, però que no ens va 
crear perill. No obstant, el 0-1 
era incert per l’ajustat del mar-
cador fins que va arribar el gol 
d’Alonso que va sentenciar. La 
victòria va ser merescuda”.

ALCANAR-AMPOSTA B: 0-2
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EQUIP DE LA JORNADA     JOAQUIN CELMA

IMATGES DE LA JORNADA

· Ramon Sancho, tècnic de la Rapitenca. Un 10. En les quatre temporades 
com a mister al club, en la primera va ascendir el filial de 4a. a 3a. catalana. 
A la següent va consolidar el filial a Tercera. En la passada, va ascendir al pri-
mer equip a la primera catalana i en aquesta ha aconseguit la permanència i 
acabarà al pòdium dels quatre millors i invicte al seu feu.
· En molts països hi ha costum de que quan un és un nou veí, es presenta als 
nous veïns  portant un regal. I això és el que va fer el míster del Batea Jose 
López al programa de Michel, Minut 91 a Canal Terres de l’Ebre. Li va portar, 
aquest dilluns, dues ampolles del millor vi de Batea. ¿Seguirà la tradició Her-
nan portant dos quilos de llagostins?.
· Entrenadors per la propera temporada a la Tercera catalana: Parra a la
Rapitenca B, Pau Alegria al Catalònia, Miquel a l’Alcanar i Òscar Rumense al 
Tortosa B.  Jose López, a punt de renovar pel Batea i Ivan Romeu va comen-
çar negociacions a l’Ametlla. Roca també està en converses amb l’Olímpic 
i David Vilanova, a prop de renovar pel Roquetenc. Balart, sigui a Tercera o 
Segona, seguirà a l’Ebre Escola.
· El comitè tècnic d’àrbitres va apostar per Ana Dominguez per xiular el partit 
Jesus i Maria-Batea. Va estar força bé; ja en el minut 2 va traure una targeta 
per marcar distàncies i dominar el partit. Al camp va demostrar tenir perso-
nalitat i valentia afegint 7 minuts. En el nostre territori dels 50 àrbitres només 
hi ha quatre dones: Anna de Ginestar, Neus de la Sénia, Isabella d’Amposta 
i Andrea de Masdenverge. Quina pena que no hi hagi més dones en aquest 
col·lectiu fan falta. Anna Domínguez següent temporada possiblement pu-
jarà de categoria.
· Raül Agné, ex del Saragossa, entre d’altres, serà el nou míster del Nàstic. 
Mira que hi ha tècnics de qualitat i experiència a la província però el Nàstic 
els ignora.
· El tècnic del Sant Jaume, Anton, va posar de titular a Ivan Monllau, un ca-
det. Una feina, la d’Anton, per aplaudir-la. ¿Per quan una norma perquè tots 
els equips juguin amb cinc jugadors de menys de 21 anys?
· De la plantilla actual de la Rapitenca seguiran 15 jugadors inclosos els ju-
venils que pujaran al primer equip. Hi hauran 5 fitxatges de molta qualitat,
dos d’ells ja estan tancats.
· L’entrenador Subi si aquest any no li surten propostes per entrenar, no li 
importaria jugar, i és que està en plena forma. Fa 5 dies de grosffit, sortides 
en bici de 100 k, pàdel...jo no descartaria que pugui fer doble funció en un 
equip, entrenant i jugant si és necessari.
· La temporada passada, Valcàrcel va ser la figura de la Rapitenca, amb 19 gols. 
En aquesta ja en porta 14. És el Messi d’aquest equip. Aquest diumenge, al Catllar, 
va fer dos gols i dues assistències. Està previst que aquesta setmana parlarà amb 
el club per a la renovació. Si no hi ha acord, Tortosa podria ser el seu destí.
· Diuen que Omar, del Jesús i Maria, ja va arribar a un preacord amb la Rapitenca.
· L’Ascó és virtualment campió de grup, a la primera catalana. Només guanyant 

TOP SECRET

un partit dels dos que li queden disputaria la promoció d’ascens a Tercera divisió. És el 
millor equip de la categoria, amb més gols. I tretze jugadors han marcat. I és el menys 
golejat.
· El rum-rum sona a Benifallet on pot tornar el futbol. El   president ideal seria Pau Folqué, 
natural d’aquesta població i que està com a empleat a la Federació en un càrrec molt 
important.
· La directiva del Catalònia va negociar amb Chema i no van arribar a un acord. El nou 
míster serà Pau Alegria, que estava al filial.
· De tots els campions de cada grup de la Copa de Segona catalana, només qui guanye la 
final tindrà premi: la següent temporada els àrbitres seran gratuïts per aquest club. Per què 
no es fa un premi a cada campió de cada grup? No serà per diners.
· Albert Mauri serà el nou president del Perelló. Mònica Llambrich deixa el càrrec amb dues 
fites importants: ascens i mantenir la categoria. Han hagut converses amb el tècnic Carlos 
Rodríguez que no han fructificat i ara una opció podria ser Subi. 
· Ull a la dada que publicava Sport, dels 52 fitxatges de l’època de Bertomeu al Barça, del 
filial només un es va afiançar al primer equip, Araujo. Qualsevol secretari tècnic ebrenc, 
ho faria millor que els que estaven allí. I el més segur és que en l’era Laporta passarà el 
mateix. Un president que en la seva directiva només hi ha una dona, zero total. A Messi li 
volen pagar 240 milions a deu anys i només en jugarà 2 com a molt. Algú ho entén? Jo no. 

El gandesà Rafel Navarro, segon entrenador del Barça femení, amb els 3 
títols assolits, Lliga, Copa i Champions. Foto: Facebook Rafel Navarro. 

Dos vells amics, Soriano i Quique Cornejo es van 
retrobar diumenge a Móra d’Ebre.

L’Ascó celebrant el triomf, diumenge després del partit al 
camp del Ildefons. L’equip acarona la promoció d’ascens.  

J C SANCHEZ
(Jesús i Maria)

JORDI LÓPEZ
(Corbera)

MANU
(Godall)

ANICETO
(Ascó)

JAUME
(Ebre)

COCH 
(Batea)

FERRAN LLUIS
(Amposta B) FROI

(Ametlla)

VALCÀRCEL
(Rapitenca)

ESCODA
(Catalònia)

ÀLEX CLUA
(Benissanet)

IVAN
(S Jaume) LUIS

(Olímpic)
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FUTBOL SALA 
En la catorzena jornada a la 
Divisió d’Honor Catalana, 
el derbi entre el Futbol Sala 
Amposta i l’AES la Sénia va 
acabar amb victòria visitant 
(1-3). El CFS Tortosa va 
empatar a casa contra els 
Pallaresos (6-6). A manca 
d’una jornada, l’Amposta és 
vuitè, la Sénia desè (amb els 
mateixos punts) i el Tortosa 
dotzè, en zona de promoció 
de descens. En la darrera 
jornada, l’Amposta visita 
l’Huracans de la Selva, la Sé-
nia rebrà el Salou i el Tortosa 
es desplaçarà a Andorra. 

HANDBOL  
El cadet masculí del Centre 
Esports Tortosa s’ha pro-
clamant campió de la lliga 
Tarragona-Garraf després 
de superar el Vilanova per 
25-29.

HANDBOL 
CLUB PERELLÓ  
Les sèniors van superar el 
Santpedor a casa aquest 
passat diumenge (25-19). 
L’equip, que ha guanyat tots 
els partits de la primera fase 
de Copa Federació a excepció 
d’un, iniciarà pròximament 
una ronda de partits per de-
cidir el segon classificat de la 
Copa. El cap de setmana del 
13, visita al CH Igualada.

FUTBOL 
SALA: LLIGA 
EBRENCA  
Resultats:

Campredó-MM Deltebre 5-4

Benifallet-Aldover Paüls 7-5

Dertochip-CF Roquetes 4-3

FF Motors Deltebre-Toscà 
2-3

Classificació: 1. Toscà 16 
punts; 2. Benifallet 14; 3. 
Campredó  12; 4. MM AFS 
Deltebre 11; 5. Dertochip  8; 
6. Lligallos  7; 7. FS Roquetes  
6; 8. FF Motors Deltebre 4 i 
9. Aldover Paüls  1 punt. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’Alavés Glorioses de la ju-
gadora de Roquetes Emma 
Martín és de primera divisió. 
Després de la decepció que 
van haver de patir en el dar-
rer compromís davant l’Ovi-
edo, que podria haver cul-
minat l’ascens (1-2), tot s’ha 
decidit a domicili al camp del 
filial de l’Atlètic de Madrid on 
s’han imposat per 0 gols a 2 
i ha deixat a l’Osasuna a les 
portes de l’ascens tot i gole-
jar contundentment al Ràcing 
Fémines per 1-5 en un partit 
resolt al descans quan s’im-
posaven per 0 gols a 4.

(ebredigital/Jesús Ferrando)

Emma Martín 
assoleix l’ascens 
a la Liga Iberdrola 

amb l’Alavés

MOTO 3

PROP DE 1000 PARTICIPANTS

Jeremy: “Màxima força i 
condol a la família de Jason”

Èxit de participació al triatló 
d’Amposta

El pilot suís Jason Dupasqui-
er, de 19 anys, va morir aquest 
diumenge a l’Hospital Careggi 
de Florència, on havia estat 
traslladat després de l’acci-
dent sofert en els compassos 
finals de l’entrenament oficial 
de Moto3. Dupasquier va pa-
tir una caiguda al revolt 9 del 
Circuit de Mugello, a la sortida 
de la coneguda com Arrabbi-
ata 2, i va ser impactat per la 
moto de el japonès Ayumu 
Sasaki, que no va poder evi-
tar el contacte. A terra va anar 
també en aquest incident el 
pilot jesusenc Jeremy Alcoba.  
El suís va ser atès ràpidament 
sobre la mateixa pista pel Ser-
vei d’Intervenció Immediata, 
que dirigeix el responsable 
mèdic del campionat, Ángel 
Charte, que va procedir a la 
seva evacuació en helicòpter 

Gairebé 1000 participants (973) 
van competir dissabte i diu-
menge al triatló d’Amposta, 
una xifra envejable, tenint en 
compte que des de fa un any 
no es feia cap competició d’es-
tes característiques a la capital 
del Montsià. La primera pro-
va de la lliga Tritour amb el riu 
Ebre i el Delta com a escenaris 
privilegiats creix any rere any 
i es suma a les competicions 
que converteixen Amposta en 
un referent esportiu. 
El dissabte es van disputar les 
modalitats d’Esprint amb 25, 
35 quilòmetres, 750 metres 
de natació, 20 quilòmetres en 
bicicleta i 4,6 de cursa a peu, 
i l’Olímpic, de 1.500, 40 i 10, i 
diumenge va ser el torn de les 
modalitats Short, amb 950, 43 
i 10 i Half, la més llarga amb 
1.900, 86 i 20,8. En esprint in-
dividual, els campions van ser 
Lucas Chirico (CET Distance) i 
Eva Marsac (Flor de Triatló); i en 
relleus va ser primer el Fane-
cateam; en olímpic individual 

victòria de David Guimerà (Flor 
de Triatló), i Maialen Elía (Doni-
bane K.E Onhauss); en olímpic 
relleus, primer lloc del Trio Ma-
ravillas CTC; en short individual 
triomf d’Àlex Alvarez (Club De-
portivo Bilbao) i Silvia Toscas 
(Independent); en short relleus 
el CE Wefeel, i en half individual 

El pilot suís va morir en 
un accident als 
entrenaments

en condicions estables a cen-
tre hospitalari florentí, on no 
es va poder fer res per la seva 
vida.  Jeremy Alcoba, que va 
acabar quinzè, informava al 
seu Facebook que “després 
d’un bon cap de setmana, i 
lluitar en el grup davanter, se 
m’ha trencat l’estrep a falta 
de quatre voltes. Us ho dic 
per informar-vos més que res, 
perquè avui això no importa...
Només vull donar tota la meva 
força i condol a la família de 
Jason. (D.E.P). I també vull 
donar-li tot el meu suport a @ 
ayumusasaki_71”.

Mikel Saez (Algorta Endurance) 
i Andrea Hom (Independent).
Les dos proves restants del Tri-
tour serán el 4 de juliol a Pont 
de Suert i el 28 de setembre a 
Tossa de Mar, on es disputaran 
les modalitats de sprint i olím-
pic. Noticia d’ebredigital.cat 
(Andreu Miralles)

CONSELLS ESPORTIUS
Trobades Nacionals 
dels jocs escolars

Els Consells Esportius de Ca-
talunya ja ho tenen tot a punt 
per arrancar les Trobades dels 
Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya aquest mes de juny, 
on els infants i joves en edat 
escolar podran gaudir d’una 
jornada esportiva després de 
mesos d’aturada de l’activitat. 
Les trobades es disputaran els 
caps de setmana 12 i 13 i 19 i 
20 de juny a les localitats de 
Tortosa, El Vendrell, Igualada, 
Sant Adrià del Besòs i Prat. Per 
Antoni Gilabert, president del 
Consell Esportiu del Baix Ebre 

i de l’Agrupació Territorial, el 
poder fer una trobada a nivell 
nacional és una demostració 
més de la capacitat organitza-
tiva de la gent del Sud, i de que 
estem tornant a la normalitat 
també en el món de l’esport, 
“històricament les comarques 
de l’Ebre sempre hem estat al 
costat d’esdeveniments d’àm-
bit nacional, com ara també 
estarem al costat de les tro-
bades de la UCEC.  Més que 
mai volem continuar desmos-
trant que l’esport és segur, sa-
ludable i necessari”.
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WRAPS  
DE PRIMAVERA

INGREDIENTS: 

• 6 wraps (les “Tortillas” de blat)
• 2 tomàquets
• 1 ceba
• 100 grams de canonges
• 4 xampinyons
• 6 làmines de formatge
• 6 làmines de pernil dolç
• Oli, pebre i sal
 

  PREPARACIÓ:

Treu les “Tortillas” de blat de 
la bossa per temperar-les i re-
serva-les. Talla a làmines molt 
fines els tomàquets, la ceba i 
els xampinyons. Incorpora’ls a 
un bol i amaneix amb oli, sal i 
pebre. Si vols donar-li un toc 
més especial, incorpora una 
mica de mel. Estarà més gus-
tos! Com fem els wraps? Mira 

la foto adjunta. Ara només 
hem d’omplir les “Tortillas” 
de blat. Amb el wrap estès a 
una superfície plana incor-
pora una làmina de format-
ge, una làmina de pernil dolç, 
la mescla de les nostres ver-
dures i una mica de canon-
ges. Ara només hauràs d’en-
rotllar-los i estaran llestos! 
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

Venus per la Casa 
VII, propicia resoldre 
assumptes pendents 
amb la parella. Si no 
en tens, una persona 
amb la qual hi ha 
una forta atracció 
mútua, té intencions 
serioses.

aquari
21/01 al 19/02

Si vols alliberar-te 
del passat, has de 
fer-te responsa-
ble de les teves 
decisions amb totes 
les conseqüències. 
Venus a casa VI 
inclina a millores en 
la salut i la feina.

sagitari
23/11 al 21/12

No manquen opor-
tunitats en l’amor i 
el problema pot ser 
triar a la persona 
adequada. Quant 
a l’economia, pots 
rebre uns diners pen-
dents i així donar-te 
algun caprici.

escorpí
24/10 al 22/11

L’amor pot estar da-
rrere d’una pantalla, 
però tard o d’hora 
tocarà deixar de 
procrastinar i passar 
al pla físic. Si hi havia 
tensió amb un fill o 
filla, ve una millor 
etapa.

balança
24/09 al 23/10

Període més tranquil 
pel que fa al sector 
professional amb 
l’ajut d’un superior. 
Una persona que 
t’atrau et correspon, 
però heu de dialogar 
més abans de passar 
a l’acció.

àries
21/03 al 20/04

Autocontrol, és 
la paraula clau. 
L’oposició Mart 
Plutó demana que 
utilitzis l’energia de 
forma controlada. 
El silenci serà bon 
aliat. Milloren les 
relacions familiars.

cranc
22/06 al 23/07

Venus al teu signe 
pot fer que et sentis 
més tranquil i que 
tinguis un encant 
especial pels altres. 
Bon moment pels 
canvis d’imatge o 
per fer alguna inver-
sió financera.

verge
24/08 al 23/09

Trobades grupals en 
les quals ho passes 
força bé. T’il·lusiona 
dur endavant un 
projecte personal. 
Si cerques feina, cal 
moure’s més i sortir 
de l’entorn geogràfic 
habitual.

taure
21/04 al 21/05

Venus a casa III et 
dóna un plus de 
tranquil·litat. Et pots 
trobar mentalment 
més serè i amb més 
ganes de relacio-
nar-te. Augmenten 
els passejos i algun 
viatge de plaer.

peixos
20/02 al 20/03

Estàs ben receptiu 
i ben disposat a 
arreglar tensions i 
malentesos, però 
no renunciïs als teus 
drets per fer con-
tents als altres. Pot 
començar una nova 
història d’amor.

lleó
24/07 al 23/08

Possible tensió al 
sector laboral i et 
planteges cercar una 
altra feina. Venus a 
Casa XII inclina als 
amors ocults. Pots 
cercar informació a 
les xarxes sobre una 
exparella.

bessons
02/05 al 21/06

Tot i que fa un cert 
temps que estàs 
batallant per sortir 
d’alguns problemes 
econòmics, entres 
a un període més 
fructífer i amb alguna 
ajuda providencial 
que t’anirà molt bé.

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

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

877 075 973

TO
R

TO
SA

RELAX
LATINAS,

24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

Alquilo parquing frente Colegio de 
la Consolación en Tortosa

639 59 45 27

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

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). M.C..  
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ASSOCIACIÓ D’AFECTATS DE FIBROMIÀLGIA, 
FATIGA CRÒNICA I SENSIBILITAT QUÍMICA 
MÚLTIPLE DE LES TERRES DE L’EBRE
(AFCISQUIM)

es fa. Ens hi vam adherir llegint un 

manifest com a AFCISQUIM, i a l’ac-

te hi van assistir diferents autoritats a 

més de l’alcaldessa Meritxell Roigé.

Quins són els símptomes de la 
malaltia?
Els símptomes d’aquesta malaltia, 

abreviant una mica, són dolors, can-

sament, migranyes, dificultats per 

dormir...

Unes manifestacions que no 
tenen, fins ara, una explicació 
fisiològica i que no van acom-
panyades d’anomalies biològi-
ques, ni de lesions visibles, i de 
causa encara desconeguda.
Les causes poden ser moltes, estrès 

sever, fuetada en accident de cotxe, 

hi ha qui s’aventura a dir que pot ser 

causat per floridures a l’habitatge...

I una deficiència de neurohor-
mones? Per exemple, la seroto-
nina?
La serotonina és molt important en 

qualsevol persona, és la reguladora 

de l’estat estable emocional i la seva 

manca pot portar a depressions im-

portants.

I també a diverses funcions sen-
sorials, motores i cognitives, no?
Sí, la fibromiàlgia també et porta a 

falta de memòria i atenció, compor-

ta, per tant, un perjudici en les funci-

ons cognitives com oblidar paraules, 

encallar-te quan et vols expressar. 

No és fàcil i això et destarota i de-

sanima.

Quina desesperació!
Sí. Els dolors no entesos i el malestar 

que et creen són desesperançadors, 

com també la incomprensió del teu 

entorn social..., tot això pot fer que 

minvi la teva autoestima i que et 

comporti una depressió aguda.

Però sigui quina sigui la causa, 
la malaltia no comença d’un dia 
per l’altre, no?
Depèn molt del malalt i del perquè hi 

arribes, amb la fibromiàlgia no hi ha 

mai A o B, són tantes les coses que 

t’hi porten que no hi ha dos pacients 

iguals, és molt complexa.

Es pot confondre la fibromiàlgia 
amb altres malalties?
I tant! Per a saber que tens fibro-

miàlgia els metges van fent proves i 

descartant de mica en mica, per tant 

et pots passar anys sense tenir un di-

agnòstic.

Llavors el diagnòstic és descar-
tant altres malalties?
Efectivament, per descart d’altres 

malalties o patologies.

Avui ens centrarem en la 

fibromiàlgia que forma part 

d’aquestes malalties cròniques. La 

fibromiàlgia és un dolor invisible 

que destrueix, aïlla i debilita, i que 

segueix sent poc coneguda i de 

vegades mal entesa, i que afecta 

a més de 900.000 persones a 

Espanya.  

La fibromiàlgia, segueix sent 
una malaltia poc coneguda i de 
vegades mal entesa? 
De mica en mica es va coneixent 

més, que no vol dir, entenent més, 

perquè encara hi ha professionals de 

la salut que no la reconeixen.

Per què?
Molt sovint ens trobem amb metges 

que no saben on dirigir els malalts 

de fibromiàlgia i això suposa un greu 

problema. Sobretot pels malalts in-

capacitats per a treballar que no són 

derivats a les Unitats de Síndrome de 

Sensibilització Central i, per tant, ve-

uen la seva vida totalment trasbalsa-

da per la gran dificultat d’aconseguir 

un informe de la seva malaltia. Això 

comporta no poder tenir un informe 

de discapacitat correcte.

Així i tot,  la fibromiàlgia, va es-
tar reconeguda l’any 1992 per 
l’Organització Mundial de la 
Salut.
Si, és així, però no hi ha una prepa-

ració generalitzada dels professio-

nals de la salut i els malalts es troben 

moltes problemàtiques burocràti-

ques a més de mala diagnosi de la 

malaltia i de fàrmacs.

Una malaltia que afecta entre el 
2 i el 5% de la població dels paï-
sos occidentals, especialment les 
dones, per què?
La causa de la diferència entre els 

malalts i malaltes de fibromiàlgia 

sembla ser causat per una diferència 

hormonal entre els dos sexes.

El passat 12 de maig es va cele-
brar el Dia Mundial de la Fibro-
miàlgia. Una oportunitat per do-
nar-li més visibilitat, no?
Si, molt! Hi va haver un munt de 

conferències sobre la fibromiàl-

gia.  ACAF  (Associació Catalana 

d’Afectades i Afectats de Fibromiàl-

gia i d’altres Síndromes de Sensibilit-

zació Central) va fer una proposta a 

tot Catalunya que va ser força recol-

zada. S’havia d’il·luminar un espai del 

municipi amb llums de color blau. 

A Tortosa es va il·luminar de blau el 

Pont de l’Estat, ja és el segon any que 

Però s’estarà investigant, no?
Els últims estudis ens diuen que a 

partir d’una ressonància magnètica 

es pot diagnosticar. Però és una pro-

va que no s’està portant a terme, mi-

reu en aquesta fotografia la diferèn-

cia de resposta al dolor d’un pacient 

amb fibromiàlgia d’un que no.

Però aquesta prova és molt cara de 

fer i no es porta a la pràctica mèdica 

de diagnòstic de la malaltia. El per-

què exacte que no es realitzi aquesta 

prova es desconeix.

Està clar que la  píndola mira-
cle no existeix.
A part de fàrmacs que puguin pal·liar 

els dolors o ajudar a segregar sero-

tonina hi ha moltes coses a fer: Re-

forç cognitiu, treball de memòria, 

exercicis adaptats a cada persona, 

treball de relaxament, dieta alimen-

tària adequada...

I també la importància d’un 
exercici físic adequat.
Si, però és molt important que es 

vagi introduint gradualment i tenint 

en compte el que pot  fer cada ma-

lalt.

Quines són les noves vies de re-
cerca?
Les noves vies de recerca més co-

munes són les neurològiques, a 

l’Hospital del Mar s’ha fet un estudi 

dirigit per Joan Deus sobre una te-

ràpia vibro tàctil que els ha portat a 

una segona investigació neurològica 

pels resultats positius d’aquesta i els 

canvis que han observat en els parti-

cipants de l’estudi neurològicament 

parlant.

Per fi una esperança!
Sí, hi ha esperances de millora, però 

no de solució de la malaltia.

Com es pot fer visible l’invisi-
ble? Per exemple, una persona 
amb fibromiàlgia que ja no pot 
exercir la seva professió, pot ser 

reconeguda per la seguretat so-
cial com a treballadora amb dis-
capacitat?
Aquesta pregunta per a mi i per a 

totes és molt difícil, ja hem explicat 

com ens podem trobar per a tenir 

un diagnòstic clar i un informe mè-

dic de totes les nostres dificultats i 

petits i grans trastorns que ens des-

taroten la vida. Costa molt entendre 

que no saps com et trobaràs d’aquí 

a cinc minuts, perquè és ben bé així! 

En cinc minuts pots passar d’estar en 

un estat estable per a poder realitzar 

certes coses, a un estat deplorable 

que no et deixi fer res.

És ben desconcertant. Parlem 
ara dels principals objectius de 
la vostra associació.
Un dels objectius de l’associació és 

donar recursos als socis i sòcies per a 

pal·liar la malaltia en diversos camps.

Per exemple?
A nivell cognitiu i emotiu es realitza 

una teràpia setmanal al centre per 

a les persones que hi poden venir, 

i una de virtual per a les persones 

amb SQM o amb dificultats de des-

plaçament i també reservem unes 

hores per atencions personalitzades.

Quin és l’objectiu?
Totes aquestes tècniques tenen la fi-

nalitat de millorar la qualitat de vida 

i el benestar de les persones afecta-

des.

També treballeu la part més fí-
sica.
Sí, fem una teràpia setmanal presen-

cial d’exercicis físics asseguts en ca-

dira, i dues virtuals, una de taitxí i una 

de Pilates. La fisioteràpia disposa de 

diferents tècniques per minimitzar el 

dolor, mantenir la funcionalitat, i mi-

llorar la qualitat de vida.

I altres teràpies complementàri-
es?
Sí, de fet tenim les Teràpies comple-

mentàries que es realitzen virtual-

ment cada segona i quarta setma-

na del mes. A les sessions utilitzem 

eines de desbloqueig energètic com 

el Tapping EFT, el Coaching personal 

i Tècniques de gestió emocional per 

anar a la causa de la situació que es-

tem vivint.

És una bona manera per retro-
bar-se i compartir experiències.
Sí perquè aquestes tres activitats, 

juntament amb el reforç de troba-

des amb persones que t’entenen i 

que socialment no et rebutgen, són 

molt importants perquè ens ajuden 

molt física i psíquicament. Ens ente-

nem, ens recolzem, ens ajudem les 

unes a les altres d’una manera que 

ningú més pot fer perquè ningú pot 

posar-se en la pell d’un malalt de fi-

bromiàlgia.

També feu tallers, teatre i con-
ferències per donar la màxima 
visibilitat a la malaltia.
Sí, fem tallers i preparem conferèn-

cies. Abans de la Covid-19 fèiem una 

representació teatral anual amb l’ajut 

de companyies que s’oferien gratuï-

tament, i trobades per a fer coses per 

a vendre a les parades per la diada de 

Sant Jordi, 12 de maig dia Mundial de 

la Fibromiàlgia... Esperem tornar-hi 

de nou!

L’associació també proporciona 
ajuda pels temes burocràtics.
Efectivament, ajudem a solucionar 

les traves burocràtiques que ens po-

dem trobar en el llarg camí d’una dis-

capacitat, jubilació per malaltia, etc.

Com es gestiona l’associació?
Tot això? Veuràs, els socis i  sòci-

es només paguen 60 euros l’any i és 

gràcies a les subvencions rebudes de 

la Generalitat de Catalunya, Institut 

Català de la Dona, Fundació Social 

de la Caixa.

I també teniu a professionals 
molt implicats.
Sí, perquè en el nostre sistema sani-

tari no existeixen aquestes teràpies 

per a les nostres malalties i volem 

posar el nostre granet de sorra amb 

un gran grup de treball. Si em per-

mets en mencionaré uns quants: Ad-

ministrativa: Àngels Alegria Bonavida 

/ Psicòlogues: Maria Subirats Olaya i 

Tània Bosque  Almestoy / Fisiotera-

peuta: Joan  Baiges  Sorribas / Tera-

peuta i formadora de EFT,PSYCH-® 

i Coach Sana la teva vida de L. Hay: 

Carme  Sabaté  Sebastià. I, per des-

comptat, la col·laboració desinteres-

sada de les sòcies.


