
Des d’ahir dijous, Nautal, l’operador de xàrters nàutics més gran d’Europa, promou la destinació Terres de l’Ebre i 

els ports ebrencs. Aquesta acció forma part d’un pla d’accions per potenciar l’arribada de turisme de proximitat 

que pot fer una activitat nàutica a l’aire lliure, en l’entorn de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre i amb totes les 

mesures de protecció i seguretat. P3 

Presó provisional sense fiança per a l’agressor 
que va apunyalar la seva dona a Amposta

                    P5

El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per al presumpte autor de l’agressió masclista d’aquest dimarts a 

Amposta, ordenant l’ingrés a la presó de Mas Enric. Se l’acusa d’un delicte d’homicidi dolós en grau de temptativa. 

L’home, de 70 anys, va apunyalar diverses vegades la seva parella, una dona de 38 anys. El detingut hauria perpetrat 

l’agressió per gelosia. La víctima continua ingressada en estat crític a l’UCI de l’Hospital de Tortosa.
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EDITORIAL
A LA NATURA NO LI IMPORTEN LES LÍNIES TRAÇADES PELS HOMESEdita:

Amb l’arribada de les 
vacunes, l’esperança 

reneix, però la urgència 
de reformar el sistema 
sanitari mundial continua 
sent l’avantguarda de la 74a 
Assemblea Mundial de la Salut, 
que es va inaugurar fa unes 
setmanes a Ginebra (Suïssa).
El director general de l’OMS 
(Organització Mundial de la 
Salut),  Tedros  Adhanom  Ghe-
breyesus, va advertir que la ses-
sió de l’Assemblea Mundial de 
la Salut, ha estat, sens dubte, 
una de les més importants de la 
seva història. Els estats membres 
han tingut fins a l’1 de juny per 
aprendre les lliçons de la pan-
dèmia i establir les bases d’un 
multilateralisme més fort en sa-
lut mundial. Es tracta d’anticipar 
altres amenaces del mateix tipus, 
ja que el cost financer i humà de 

l’actual crisi sanitària promet ser 
sorprenent. De fet, l’OMS calcu-
lava que havien mort entre 6 i 8 
milions de persones a causa de 
la Covid-19. L’excés de mortali-
tat causat per la pandèmia seria, 
doncs, dues o tres vegades su-
perior al que suggereixen els in-
formes oficials. Però, estem lluny 
dels 20 a 50 milions de morts, de 
la grip espanyola de fa un segle, 
i, segons Tedros, es creu que els 
resultats podrien haver estat més 
desastrosos. Amb el coronavirus, 
el món s’ha redescobert tal com 
és: fràgil, dividit però també ego-
ista.
La pandèmia ha demostrat l’anti-
guitat de les fronteres pel que 
fa a la salut de les persones de 
tot el món. Durant l’Assemblea 
es va recordar la radioactivitat 
que es va escapar de la central 
de Txernòbil, lo que ens fa recor-

dar que a la natura no li importen 
les línies traçades pels homes. 
Avui, ha estat un virus que ens 
ha demostrat la  seua  agressivi-
tat. Trobar una resposta política 
global coordinada ha demostrat 
ser molt més complicat del que 
ens imaginàvem.
A mesura que l’horitzó emergeix 

amb les vacunes, la urgència de 
reformar el sistema sanitari mun-
dial no hauria de passar enrere. 
Una altra pandèmia pot atacar en 
qualsevol moment. Cap país pot 
escapar de la seva obligació de 
tenir en compte aquest risc. Cal 
preparar-se per al següent mo-
viment.

Amb la pandèmia de la 
COVID-19 es van aturar 

els parts a l’aigua per la 
seguretat de les pacients i 
els professionals. Amb motiu 
de la millora de la situació 
epidemiològica a les Terres 
de l’Ebre s’ha decidit tornar a 
practicar aquesta modalitat 
de part per a les pacients que 
així ho desitgin.  
Dilluns, 31 de maig, Neus va 
donar a llum l’Eva, la qual va ar-
ribar al món a través d’un part 
a l’aigua, sent aquest el primer 
part d’aquestes característiques 
des de l’inici de la pandèmia. 
El Servei d’Obstetrícia de l’HT-
VC ofereix el part a l’aigua des 
del 2010 i entre els seus bene-
ficis destaquen: la disminució 
del dolor, gràcies als efectes 
calmants i analgèsics que té 
l’aigua; la llibertat de movi-
ments, per la ingravidesa que 
proporciona aquest medi, i 
l’escurçament del període ex-

Retornen els parts a l’aigua a 
l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

pulsiu, en accelerar la dilatació, 
per això aquests parts solen ser 
més ràpids, respectant la fisio-
logia del part.
A més a més, facilita la sortida 
del nadó, de manera que es 
redueix el patiment i aques-
ta transició aquàtica fa que el 
nadó visqui l’arribada al món 
amb menys estrès
La sala de part natural de l’HT-
VC proporciona intimitat a la 
dona i la seva parella, i garan-
teix la seva qualitat en comptar 
amb un equip de professionals 
altament qualificat.
Així mateix, en els pròxims dies 
està previst reprendre la cesària 
acompanyada, que també es va 
aturar per motius estructurals i 
de seguretat arran de la pandè-
mia.
Podeu veure aquest vídeo de 
catalanutses.cat per obtenir 
més informació:
https://www.youtube.com/
watch?v=ifm4Vyb5X4YEl
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PORT DE LA 
RÀPITA
El port de la Ràpita lidera 
l’activitat nàutica a la costa 
de Tarragona i l’Ebre amb 
1.822 amarradors esportius. 
La magnitud de les instal·laci-
ons esportives en relació amb 
altres instal·lacions de la zona 
i la seva situació geogràfica 
permet la navegació i la 
pràctica d’esports nàutics 
tot l’any. La proximitat amb 
les Illes Balears i els ports de 
Castelló, fan que la Ràpita i 
les Terres de l’Ebre se situïn 
com un punt estratègic i un 
destí per als xàrters nàutics.

VACUNACIÓ
La secretària de Salut Pública, 
Carmen Cabezas, ha anunciat 
aquest dijous l’obertura de 
la vacunació per a la franja 
d’edat d’entre 40 i 44 anys. 
Es tracta de les persones 
nascudes entre els anys 1977 
i 1981. Justament aquest 
dilluns van començar a ser 
immunitzats els ciutadans 
d’entre 45 i 49. 
Cabezas ha aprofitat per fer 
una crida a la població perquè 
també es vacuni en cap de 
setmana, ja que hi ha cites 
disponibles que no s’omplen.

TRANSPORT
El govern espanyol ha apro-
vat un ajut de 2.552.086,88 
d’euros que es repartirà entre 
10 ajuntaments de Tarrago-
na i l’Ebre per compensar 
la reducció d’ingressos del 
transport públic per la crisi 
de la covid-19. Els diners els 
percebran els consistoris que 
presten i són titulars del ser-
vei de transport públic amb 
qualsevol modalitat de gestió 
i que han demostrat pèrdues 
durant la crisi sanitària al 
Ministeri d’Hisenda, dins del 
termini. Els ajuntaments be-
neficiaris són Amposta, Móra 
d’Ebre i Tortosa (Terres de 
l’Ebre) i la Bisbal del Penedès, 
Calafell, Cambrils, Mont-roig 
del Camp, Reus, Tarragona i 
el Vendrell (Camp de Tarrago-
na i Penedès). 

MÉS 
NOTÍCIES

Comunicat dels Treballadors i Treballadores de 
l’Ajuntament de l’Aldea

En les darreres hores s’ha difós 
un document atribuït als treba-
lladors i treballadores de l’Ajun-
tament de l’Aldea en el qual 
s’enumeren tota mena d’acu-
sacions cap a l’equip de govern, 
concretament contra l’Alcalde, 
Sr. Xavier Royo Franch, contra 
la 1a Tinenta d’Alcalde, Sra. Ire-
ne Negre Estorach, i contra el 
Regidor, Sr. Josep Franch Pe-
llisé.

Volem manifestar, mitjançant 
aquest comunicat, el nostre to-
tal rebuig a aquest document i 
tot al que en ell es recull. El col-
lectiu de treballadors i treballa-
dores volem deixar palès que en 
cap cas aquest escrit acusatori 
ha estat elaborat per nosaltres 
i, anunciem que prendrem totes 
les accions legals oportunes per 
tal de clarificar la font del mateix.
Volem deixar clar que els treba-

El territori ebrenc va tenir les millors dades de la 
pandèmia a Catalunya, ahir dijous

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’elevaven 
ahir dijous a 11.087 (la 
setmana passada eren 11.039).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 47 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 62). 
La velocitat de propagació del 
virus se situa en 0,53 (setmana 
passada era 1.61). Es inferior a l’1 
i això significa que la pandèmia 
decreix. El risc de rebrot està 
ara en 34 (divendres passat era 
de 121). El risc ha baixat molt. 
Per comarques, la Ribera d’Ebre 
està en 1. Al Montsià en 41, i al 
Baix Ebre amb 50. La Terra Alta 
segueix a un risc zero.

Aquest dijous a l’Ebre, en un dia, 
se sumaven 7 nous positius de 
covid-19 confirmats per pro-
ves PCR o test antigènic ràpid. 
En dades d’ahir, el nombre total 
de morts des que es va iniciar la 
pandèmia és de 180 (setmana 
passada 179). 
Segons les dades oficials facili-
tades ahir per Salut, hi ha 8 per-
sones hospitalitzades per con-
tagis a centres de les Terres de 
l’Ebre (divendres passat 10). Pel 
que fa a les dades d’ingressats 
a l’UCI, ahir dijous es compta-
bilitzaven 15 persones a l’UCI 
de l’Hospital Verge de la Cin-
ta (4 per covid). Setmana pas-
sada eren 12 (6 covid). La taxa 

de confirmats per PCR o tests 
d’antígens és de 16 per cada 
100.000 habitants, pels 46 de la 
setmana anterior. 
L’1.74 % de les proves que es fan 
donen positiu, (4.10 divendres 
passat). A la regió sanitària de 
l’Ebre, fins ahir, s’han vacunat 
de la primera dosi 79.076 per-
sones. Un total de 52.000 han 
rebut ja la pauta completa.

Brot de Tivissa
Les dades, en general, són for-
ça positives aquesta setmanes a 
les Terres de l’Ebre, tot i el brot 
detectat entre els treballadors 
d’una empresa fruitera ubicada 
a Tivissa, Producció Cirera Ri-

bera d’Ebre, SL. Actualment hi 
ha 20 afectats i una trentena en 
aïllament per ser contactes es-
trets. Ràpidament es van activar 
els protocols necessaris amb 
l’objectiu de controlar les cade-
nes de transmissió i evitar nous 
contagis. El brot es considera 
un fet aïllat dins d’una situació 
estable al territori.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

15 persones a l’UCI, 
4 d’elles per Covid

TURISME
L’operador de xàrters nàutics més gran d’Europa 

promou les rutes pels ports ebrencs
Des d’aquest dijous, 

Nautal, l’operador 
de xàrters nàutics més 
gran d’Europa, promou la 
destinació Terres de l’Ebre i 
els ports ebrencs.                 
A través d’un vídeo promoci-
onal es mostren els itineraris 
nàutics i totes les activitats 
nàutiques i turístiques que es 
poden fer viatjant pel territori. 
Juntament amb la informació, 
el vídeo s’ha publicat a la pla-
taforma i al butlletí i es difon 
a les xarxes socials. L’empresa 
Nautal té un gran portal de re-
serves de vaixells de lloguer 
en línia i disposa d’una àmplia 
flota de llanxes, velers, ca-

tamarans i iots. A partir de la 
recerca per filtres es dona la 
possibilitat als viatgers de tro-
bar l’embarcació que s’adapti 
a les seves necessitats i les mi-
llors destinacions turístiques 
on gaudir-ne.
Aquesta acció forma part d’un 
pla d’accions per potenciar 
l’arribada de turisme de proxi-

mitat que pot fer una activitat 
nàutica a l’aire lliure, en l’en-
torn de la Reserva de la Biosfe-
ra Terres de l’Ebre i amb totes 
les mesures de protecció i se-
guretat. 
El port rapitenc s’ha situat com 
a port base de les dues rutes 
nàutiques d’embarcacions de 

lloguer que es promocionen. 
L’itinerari nord transcorre pels 
ports de l’Ampolla, l’Ametlla 
de Mar i Calafat, mentre que 
l’itinerari sud pel port de les 
Cases d’Alcanar, els ports del 
nord de Castelló (Vinaròs, Be-
nicarló, Peníscola) fins a les 
illes Columbretes.

El port rapitenc s’ha 
situat com a port base 

de rutes nàutiques 
d’embarcacions de 

lloguer 

lladors i treballadores actuem de 
forma lliure i independent en la 
redacció d’aquest comunicat i 
en la presa d’accions legals. Els 
treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, rebutgem total-
ment aquests tipus d’actuacions 
i, com sempre, estem a disposi-
ció del poble, tenint com a únic 
objectiu servir amb el nostre tre-
ball als ciutadans i ciutadanes de 
l’Aldea.
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L’ALCALDESSA 
MERITXELL ROIGÉ 
TRAÇA ACCIONS 
DE FUTUR PER 
AVANÇAR CAP A 
UNA TORTOSA 
MÉS SOSTENIBLE 
L’alcaldessa de Tortosa, 
Meritxell Roigé, va aprofitar 
la conferència institucional 
de balanç dels dos primers 
anys de mandat, organitza-
da conjuntament per l’Ajun-
tament i per la demarcació 
Terres de l’Ebre del Col·legi 
de Periodistes, per traçar 
algunes de les línies estratè-
giques que, segons va dir, cal 
emprendre en els dos anys 
que queden de mandat però 
que també hauran de tindre 
continuïtat en els mandats 
posteriors. Es tracta d’acci-
ons que, en alguns casos, ja 
formen part del Pla d’Acció 
Municipal (PAM) i, en d’al-
tres, esdevenen objectius a 
mitjà i llarg termini. “L’ob-
jectiu és aconseguir una 
Tortosa més amable per a 
les persones, més respectuo-
sa amb el medi, més bonica, 
més atractiva... i, sobretot, 
més sostenible”, va remarcar 
Roigé durant la conferència 
posant en valor la gestió 
financera eficient que s’ha 
dut a terme a l’Ajuntament, 
i que permetrà seguir 
reduint-ne l’endeutament. 
La conferència va tindre una 
primera part adreçada a fer 
un repàs de tota l’acció de 
govern duta a terme des del 
2019. 
Així mateix, es van repassar 
qüestions pendents a abor-
dar conjuntament amb altres 
administracions, com ara els 
projectes de salut que hi ha 
al damunt de la taula.

Entre altres qüestions, l’al-
caldessa va fer una bona va-
loració del pacte de govern 
amb el PSC, que “permet 
disposar d’un govern cohesi-
onat i amb un projecte sòlid, 
que prioritza les accions en 
benefici de la ciutadania de 
Tortosa”. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament aprova el préstec que farà possibles les 
inversions incloses al pressupost municipal

Concentració a favor de reinterpretar el monument, diumenge. 

PLE
La moció popular per reinterpretar el monument 
de la Batalla de l’Ebre no fou aprovada pel plenari
La moció popular per 

la reinterpretació del 
monument de la Batalla 
de l’Ebre a Tortosa no fou 
aprovada pel plenari.                    
Només el regidor de Ciutadans 
va  donar-hi suport i Movem, 
ERC, PSC i la CUP hi va votar 
en contra. Junts, que té l’al-
caldia i governa amb el PSC, 
es va abstenir amb l’argument 
que comparteixen amb els im-
pulsors de la moció, Corembe 
i Tortosins pel Monument, que 
calia respectar la consulta po-
pular del 2016, en la qual un 
68% dels votants va optar per 
la reinterpretació. A la petició 
que incloïa la moció de para-
litzar el procés de la retirada, 
la portaveu de Junts Cinta Es-
puny, va recordar que suposa-
ria “una il·legalitat” perquè les 
llicències d’obres “són actes 
reglats” i que, no atorgar-les, 
hauria suposat prevaricar. “El 
monument no el retira l’Ajun-
tament sinó que ho fa la Ge-
neralitat amb l’autorització 
del propietari, l’estat espa-

nyol. Estant d’acord que calia 
la consulta que nosaltres vam 
impulsar, ens abstenim perquè 
és evident que l’Ajuntament no 
pot fer res per aturar el des-
mantellament del monument“.

Moció
L’encarregat de defensar la 
moció popular al ple ordinari 
d’aquest dilluns fou el porta-
veu de Corembe i l’associació 
Tortosins pel Monument, Joan 
Otero. El col·lectiu va recordar 
que la petició de reinterpretar 
el monòlit es desvincula d’ide-
ologies polítiques i és “fruit del 
pensament d’un grup de perso-
nes socialment i políticament 
molt transversal”. La moció va 

retraure al consistori que, tot i 
el compromís, no hagi execu-
tat cap acció en cinc anys per 
fer complir el mandat popular. 
“Actuar ara com si la consulta 
no hagués existit és un menys-
preu a la ciutadania i un acte 
totalitari, i una fita clau ha estat 
la descatalogació del monu-
ment”, va exposar Otero.
Aquest diumenge prop de 150 
persones es van concentrar a 

favor de reinterpretar el mo-
nument. Per un altre costat, 
divendres passat, 17 associ-
acions memorialistes de Ca-
talunya, València i Balears, a 
més de personalitats i entitats 
es van adherir al comunicat 
de la Comissió contra símbols 
franquistes de Tortosa en què 
es reclama que el nou Govern 
mantingui intacte el compro-
mís per retirar el monument.

Junts es va abstenir 
amb l’argument que 

calia respectar el 
resultat de la consulta 

de 2016

L’operació financera 
suposa un tipus 

d’interès molt més 
avantatjós que el 
crèdit de 3 milions 

d’euros amortitzat la 
setmana passada

D’altra banda, l’Ajuntament de 
Tortosa va aprovar, en la ses-
sió plenària ordinària de juny, 
la contractació d’un préstec 
a l’entitat financera Cajamar 
per valor de 9,5 milions. Esta 
operació permetrà dur a terme 
bona part de les inversions pre-
vistes en el pressupost munici-
pal vigent, entre les quals, l’ar-
ranjament del carrer Cervantes, 
el milió d’euros per a actuaci-
ons de reposició a la via públi-
ca, la rehabilitació de la muralla 
del Rastre, el fortí del Bonet i 
el castell de Tenasses o l’habi-
litació d’una sala sociocultural 
a les antigues naus de la INDO, 
entre moltes altres actuacions.
L’operació financera arriba just 
després que la setmana passa-
da l’Ajuntament fes una amor-
tització avançada de 3 milions 
d’un altre préstec, als quals 
cal sumar els 3,1 milions que 
s’amortitzaran durant tot d’any. 
Per tant, al 2021 es redueix en 
més de 6,1 milions l’endeu-

tament municipal. L’alcaldes-
sa Meritxell Roigé va recordar 
que, tot i l’operació de finança-
ment ara aprovada, la previsió 
del govern de Tortosa és fina-
litzar el mandat, al 2023, amb 
un 17,2% menys d’endeutament 
del que hi havia al moment del 
seu inici, al 2019: “l’objectiu és 
tindre unes finances saneja-
des”. L’aprovació del préstec va 
comptar amb els vots a favor 
de l’equip de govern (Junts i 
PSC) i del regidor de Ciutadans, 
mentre que la resta de grups 
municipals de l’oposició (Mo-
vem, ERC i CUP) hi van votar en 
contra. El ple també va aprovar 
la despesa de la subscripció del 
conveni per al manteniment 
del Banc d’Ajudes Tècniques, 
que permet posar a l’abast de 
les famílies més vulnerables 
l’utilització d’aparells per a la 
cura de persones amb necessi-
tats, com ara cadires de rodes, 
llits o crosses, entre d’altres.
La sessió ordinària va debatre 

sis mocions dels grups muni-
cipals. No van prosperar les de 
la CUP, per incloure clàusules 

socials en els contractes de 
serveis externalitzats, o la de 
Ciutadans, per a la millora de 
la zona esportiva exterior del 
pavelló del Temple. En canvi, sí 
que es van aprovar la de la CUP 
en solidaritat amb Palestina; la 
de Movem, per establir un con-
trol de les mocions aprovades 
al ple; i, per unanimitat, la de 
Movem per reprovar els bancs 
i contra les quotes abusives, i 
la d’ERC, per a l’adhesió al codi 
de principis i conductes reco-
manables en la contractació 
pública.
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FIRA
L’Ateneu Cooperatiu organit-
za la primera Fira del Consum 
Conscient d’Amposta. Serà el 
proper 19 de juny a la plaça 
del Mercat. La Fira vol ser 
l’aparador de les alternatives 
de consum responsable.

MEMÒRIA 
HISTÒRICA
L’exposició sobre el deportats 
republicans ampostins als 
camps de concentració nazis 
obre el cicle d’activitats sobre 
Memòria Històrica. La inau-
guració de l’exposició és avui 
divendres 11 de juny.

EDUCACIÓ 360
Les escoles de música i dansa 
d’Amposta presenten els 
ensenyaments que ofereixen 
a la ciutat. Serà el dissabte 
19 de juny a les 20h a les 
grades del parc dels Xiribecs 
i és un acte organitzat per 
l’Ajuntament d’Amposta dins 
el projecte Educació 360 per 
posar en valor la importància 
dels aprenentatges fora de 
l’horari lectiu. 

TURISME 
ESPORTIU
Promocionar Amposta com 
a destinació de turisme 
esportiu de referència al país 
entre els i les esportistes i 
reforçar la imatge de #Am-
postaCiutatEsportiva. Aquest 
és l’objectiu de la nova acció 
de la regidoria de Promoció 
i Turisme Esportiu en la qual 
ha dissenyat elements de 
marxandatge per a esportis-
tes: una botella, una tovallola 
i una motxilla amb la imatge 
d’Amposta Turisme Esportiu i 
el Centre de Tecnificació.

MÉS 
NOTÍCIES

Presentació dels llibres de 
Carme Forcadell

La setmana passada es van 
presentar a la Biblioteca Se-
bastià Juan Arbó d’Amposta 
els llibres de la presidenta Car-
me Forcadell, “Escrivim el futur 
amb tinta lila” i “Les paraules 
sempre seran lliures”. L’alcalde 
d’Amposta va donar la benvin-
guda als assistents i va mani-
festar que “no volem que cap 
de les persones que han estat 
al capdavant de l’1 d’octubre 
caigui en l’oblit”.
Norma Pujol, secretària gene-
ral de la Federació de l’Ebre 
d’Esquerra Republicana i di-
putada al Congrés; va desta-
car “el lideratge de Carme”, 
i va explicar que “una de les 
coses que m’ha remogut més, 
és anar a la presó a fer un acte 
polític on estava la Carme amb 
altres presos. Fins llavors, cap 

partit havia anat a explicar el 
seu programa electoral a la 
presó”. Irene Fornós, regidora 
de Bítem, i amiga personal de 
Forcadell, va llegir una carta 
que li havia adreçat per aquest 
acte. Forcadell agraïa a la gent 
de les Terres de l’Ebre “tot el 
suport i l’estima que em de-
mostren contínuament”. For-
nós va reivindicar el compro-
mís feminista de Forcadell en 
totes les seves accions, d’aquí 
que el llibre”. Marta Martínez, 
degana del Col·legi d’Advocats 
i Advocades de Tortosa, va 
apuntar que “la Carme separa 
el delicte, de la persona, i això 
és clau per ajudar a les altres 
preses, moltes de les quals no 
tenen ni la consciència, ni els
coneixements per millorar les 
seves perspectives de futur”.

SUCCESSOS
L’Ajuntament d’Amposta condemna 
l’apunyalament d’una veïna
L’Ajuntament d’Amposta 

ha condemnat 
“rotundament la violència 
masclista” arran de 
l’apunyalament que va patir 
aquest dimarts al vespre 
una veïna de 38 anys del 
municipi a mans de la seva 
parella.                  
L‘alcalde, Adam Tomàs, ha rei-
terat el rebuig frontal a qualse-
vol forma de violència exercida 
contra les dones i ha lamentat 
profundament els fets. Tam-
bé ha refermat el compromís 
del govern municipal per se-
guir implementant polítiques 
d’igualtat i per crear espais 
segurs per a les dones que pa-
teixen aquestes violències. Tal i 
com ha avançat l’ACN, la dona 
va aparèixer amb múltiples pu-
nyalades al pit i al ventre enmig 
d’un bassal de sang al replà del 
pis que compartia amb l’agres-

sor al carrer Ramon Sales.
Després de ser estabilitza-
da pel SEM, va ser traslladada 
a l’Hospital de Tortosa Verge 
de la Cinta on va ser operada 
d’urgència i, posteriorment, 
ingressada a l’UCI, on continua 
en estat molt greu. La policia 
local i els Mossos van acabar 
detenint la seva parella, un 
home de 70 anys. S’havia man-
tingut a l’interior del pis i des 
d’allí havia fet desaparèixer el 
ganivet utilitzat en l’atac i la 
seva camiseta tacada de sang 
llençant-los per la finestra al 

terrat d’un veí. L’arrestat, que 
està previst que passi a dispo-
sició judicial aquest dijous, està 
sent investigat pels Mossos pels 
suposats delictes de d’homici-
di dolós en grau de temptativa 
lesions i maltractaments. Fonts 
policials han apuntat que un 

episodi de gelosia podria es-
tar darrere de l’atac masclista. 
Dimecres, a la plaça de l’Ajun-
tament, va haver una concen-
tració de suport a la víctima de 
l’agressió masclista i de rebuig 
rotund a qualsevol forma de 
violència. (ACN)

La dona, que es troba 
molt greu a l’UCI, 

va rebre nombroses 
ganivetades al pit i a 

l’abdomen

La Sala Esgrima, campiona

La Sala Esgrima Amposta ja 
és campiona d’Espanya per 
equips en la modalitat d’es-
pasa gràcies a la gan actuació 
dels tiradors Àngel Fabregat, 
Eugeni Gavaldà, Gerard Gonell 
i Aleix Martí.
Tots ells, formats al planter de 
la sala ampostina, es van im-
posar a la final al potent equip 
de la Sala de Armas de Madrid 

per penjar-se la medalla d’or 
per equips. A més, en cate-
goria individual, Eugeni Ga-
valdà va ser de plata després 
de superar a semifinals al seu 
company Angel Fabregat, que 
finalment va ser bronze. Estos 
resultats han fet que la Sala 
d’Esgrima d’Amposta hagi fet 
història.
(JF/Ebredigital.cat)

ANUNCI AJUNTAMENT DE TIVENYS
“Per Acord del Ple de data 31/05/2021, es va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l‘expedient d‘expropiació forçosa 
per a la realització de les obres contingudes en el Projecte Tècnic de remodelació parcial de l’EDAR (Depuradora) del municipi de Tivenys, així 
com la designació nominal dels interessats amb els quals han d‘entendre‘s els successius tràmits, quedant declarada la necessitat d‘ocupació 
d‘aquests, la qual cosa es publica a l‘efecte de l‘article 21 de la Llei d‘Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.”

 Tivenys, 8 de juny de 2021 Eladi Galbe Mauri
Alcalde de Tivenys
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‘FINCA DE 
BOMBITA’ 
La custòdia del territori 
es basa en la filosofia de 
facilitar les iniciatives 
voluntàries de conservació 
de la natura, el paisatge 
i el patrimoni cultural en 
finques privades i públi-
ques. Mitjançant acords, 
les entitats de custòdia 
assessoren els propietaris 
perquè adoptin una gestió 
del territori orientada a la 
conservació dels valors i els 
recursos de les finques en 
custòdia. En aquesta línia, 
Costes de l’Estat tindrà 
enguany un pla de gestió 
de la finca de Bombita que 
servirà per a definir els 
usos de l’espai, una finca de 
500 hectàrees que inclou la 
llacuna del Canal Vell, antics 
terrenys d’arrossars i el Mas 
de Bombita.  
Serà a partir d’aquest pla de 
gestió que l’Estat es podria 
plantejar acords de custòdia 
amb diferents entitats del 
territori, entre ells, l’Ajun-
tament de Deltebre o Seo/
Birdlife que en gestionarien 
l’ús públic o la conservació 
de l’espai.

DELTEBRE
L’alcalde, Lluís Soler, i la 
regidora de Servei a les 
Persones i Protocol, Lluïsa 
Ventura, s’han reunit amb 
el president de l’Associació 
de Gent Gran de Deltebre i 
la presidenta de l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes 
de La Cava. Aquesta reunió 
s’ha efectuat per conèixer 
quin és l’estat de les dues 
entitats, com també per de-
tallar les actuals restriccions 
i activitats que es poden fer 
en el marc de la pandèmia. 
Cal conèixer l’impacte de la 
pandèmia de la COVID-19 
entre la gent gran del 
municipi. 
Per això, l’Ajuntament, en 
col·laboració amb els dos 
casals de jubilats, iniciarà un 
estudi de la gent gran del 
municipi per detectar casos 
de soledat i aïllament social.

MÉS 
NOTÍCIES

A LA SESSIÓ DE CONTROL AL CONGRÉS

Balfegó captura en sis dies tota la seva quota de tonyina roja
Gairebé una setmana és el 
que han tardat les embar-
cacions del Grup Balfegó a 
capturar tota la seva quo-
ta d’enguany. Els vaixells 
d’encerclament van arribar 
el passat dijous al port de 
l’Ametlla després de finalit-
zar la campanya de pesca 
2021. La flota ha capturat la 
quota assignada – un total 
de 2.410 tones provinents 
dels acords comercials as-

solits enguany – en només sis 
dies de pesca efectiva. Com a 
novetat, l’empresa de l’Amet-
lla ha aplicat enguany un pro-
tocol experimental pioner en 
la pesqueria de la tonyina roja 
que té com a objectiu preser-
var la seguretat dels mariners 
i dels exemplars durant les 
maniobres, a la vegada que 
contribueix a incrementar les 
ràtios de qualitat del produc-
te. (LCR)

Es reclama a la ministra un Pla de protecció del Delta 
definitiu amb pressupost i calendari d’actuacions
La diputada d’Esquerra Re-
publicana, Norma Pujol, ha 
reclamat a la ministra Teresa 
Ribera, durant la sessió de 
control del govern espanyol 
al Congrés; “l’aprovació defi-
nitiva del Pla de Protecció del 
Delta”, a la vegada que li ha 
recordat que la proposta feta 
pel seu ministeri va “aconse-
guir el rebuig unànime de les 
organitzacions i institucions 
del Delta de l’Ebre”.
En la seva intervenció li ha de-
manat a la ministra que el Pla 
definitiu “incorpori les al·le-
gacions i actuacions presen-
tades” des del Delta, “sense 
plantejar un retrocés de la lí-
nia litoral, incorporant els ca-
mins de guarda de les Badies, 
impulsant accions que ajudin 
a revertir la dinàmica del re-
trocés, i mobilitzar els sedi-
ments”.

Pujol ha apuntat que el Pla 
del ministeri “no incorporava 
cap de les actuacions con-
sensuades des del Delta, li 
mancava concreció, calenda-
ri i pressupost”.  D’aquí que li 
hagi reclamat tenir “un Pla de 
Protecció definit, amb pres-
supost i establint un calendari 
d’implementació”. La ministra 
li ha contestat que el Pla de-
finitiu s’aprovarà aquest mes 
d’agost.
La diputada republicana tam-
bé li ha demanat a Ribera que 
“el govern es comprometi a 
destinar fons europeus Next 
Generation per protegir el 
Delta”, tot recordant-li que “hi 
ha centenars de milions pre-
vistos per a preservar l’espai 
litoral i frenar les conseqüèn-
cies del canvi climàtic”.
Pujol li ha retret a la minis-
tra que fins ara “el seu silenci 

Norma Pujol. contrasta amb el compromís 
del seu govern amb el Mar 
Menor”, recordant-li que el 
secretari d’Estat, Hugo Morán, 
havia anunciat l’any 2020 que 
mobilitzaria 150 M€ dels fons 
europeus per regenerar el Mar 
Menor, i la mateixa ministra, 
el passat mes de maig, també 
havia anunciat que hi destina-
rien una injecció de 100 M€ 
dels fons.

Davant la pregunta 
d’Esquerra 

la ministra va 
respondre que 

presentarà el Pla 
aquest mes d’agost

La Taula de Consens s’oposarà al definitiu Pla de 
protecció si no contempla les propostes del territori
Que el Pla estatal de 

Protecció del Delta 
de l’Ebre es pugui aprovar 
definitivament a principis 
d’agost s’ha rebut amb 
tebiesa a la Taula de 
Consens.                  
“L’important és el contingut, 
no si s’aprova o no”, ha remar-
cat el portaveu Xavier Curto. 
La Taula es reuneix la setmana 
vinent amb el Ministeri i el que 
“més preocupa” és si s’han in-
clòs les propostes del territori 
en l’estratègia del govern es-
panyol. La Taula de Consens 

s’oposa al retrocés de la línia 
litoral de tot el perímetre del-
taic i demana actuacions més 
contundents per mobilitzar 

sorres per protegir la costa. “Si 
no agafen com cal el model 
holandès, alemany i danès de 
recol·locació de sorres litorals, 
no podrem estar d’acord”, ha 
avançat Curto.
Tot i el compromís que el Pla 
de protecció del Delta de l’Ebre 
s’aprovaria abans de l’estiu 
d’enguany, la Taula de Consens 
preveia que no arribaria fins al 
setembre. Amb l’anunci, aquest 
dimecres, de la ministra per a 
la Transició Ecològica, Teresa 
Ribera, que es podria aprovar 
a principis d’agost, l’entitat té 

pressa per esbrinar si el govern 
espanyol ha tingut en comp-
te les propostes del territori, 
transmeses en més de 600 al-
legacions. Com ha apuntat el 
portaveu de la Taula de Con-
sens, Xavier Curto, l’agost “no 
és que sigui una bona data per-
què és un mes poc hàbil”.

L’entitat espera 
conèixer el contingut 

la setmana vinent 
i que es pugui 

consensuar abans que 
s’aprovi a l’agost
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AJUTS 
DESTINATS A LES 
COMUNITATS DE 
REGANTS 
El Departament d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat de 
Catalunya ha convocat els 
ajuts corresponents als anys 
2022, 2023 i 2024 destinats 
a les comunitats de regants 
per a la millora i modernitza-
ció de les xarxes de regadius 
en el marc del Programa 
de Desenvolupament Rural 
(PDR) de Catalunya. La in-
versió total prevista d’aquest 
ajut per a la modernització 
i millora dels regadius a Ca-
talunya és de 36,8 M€, que 
aporten l’administració i els 
regants a parts iguals, 18,4 
M€ cadascun.

AFILIATS A LA 
SEGURETAT 
SOCIAL
El nombre d’afiliats a la 
Seguretat Social a Catalunya, 
a 31 de maig, augmenta un 
3,3% respecte a l’any ante-
rior i se situa en 3.286.172 
persones, segons l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat). 
L’augment interanual d’afi-
liats es produeix a totes les 
comarques i Aran, excepte a 
la Ribera d’Ebre i a la Terra 
Alta (-1,5% i -1,3%, respec-
tivament). Els creixements 
interanuals més intensos 
es presenten a la Cerdanya 
(10,3%), el Pallars Sobirà 
(9,7%) i el Baix Empordà 
(9,5%).
En relació amb el mes 
d’abril, el nombre d’afiliats 
ha augmentat un 1,4% al 
conjunt de Catalunya  i no-
més ha disminuït a la Terra 
Alta (-2,2%). Els augments 
més elevats s’han registrat 
a l’Aran (4,4%), al Baix 
Empordà (4,3%), al Pallars 
Sobirà (3,6%), al Tarragonès 
(3,5%), al Segrià (3,4%), a la 
Selva (3,4%), a l’Alt Em-
pordà (3,2%) i al Baix Ebre 
(3,0%).

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament fa una crida a tots els comerços aldeans 
perquè disposin d’elements d’accessibilitat cognitiva

La Regidoria d’Acció Educa-
tiva i Ciutadania de l’Ajun-
tament de l’Aldea està  tre-
ballant amb un nou projecte 
d’adaptació dels diversos 
espais del municipi amb ele-
ments d’accessibilitat cog-
nitiva (elements dissenyats 
perquè sigui de lectura fàcil 
o fàcilment comprensible, 
amb  persones afectades 
d’autisme), en col·laboració 

amb MonTea.
Irene Negre regidora d’Ac-
ció Educativa i Ciutadania: 
“aquest projecte estarà diri-
git a persones amb autisme 
(TEA), per poder-los fer un 
món més accessible i sensi-
bilitzar la societat. L’objectiu 
és aconseguir que tots els es-
tabliments del municipi, tant 
públics com privats, disposen 
d’un pictograma que acredi-

ti que els comerços disposin 
d’elements d’accessibilitat 
cognitiva.”
Per formar part del projecte 
només caldrà que l’establi-
ment interessat ho comuniqui 
per correu electrònic a:
a j u n t a m e n t @ l a l d e a . c a t , 
via WhatsApp al  telèfon 
616579276 o  bé a les oficines 
de l’Ajuntament, abans del 
proper 30 de juny.

A L’AMETLLA DE MAR
Es reclama un nou model energètic i la 
derogació del decret de les renovables

Prop de 300 persones 
han protestat aquest 

diumenge a l’Ametlla de Mar 
per reclamar un nou model 
energètic i una transició 
més justa.                  
Les entitats ecologistes han 
exigit que es derogui el decret 
16/2019 de les energies reno-
vables i s’apliqui la moratòria 
promesa pel Govern per aturar 
els projectes en via de tramita-
ció. 
Els activistes han remarcat que 
no s’oposen a les renovables, 
però sí, al model vigent. “De-
manem una transició energèti-
ca real, urgent, que es basi en 
els preceptes d’energies a prop 

del consum i aprofitant els es-
pais ja degradats”, ha manifes-
tat el president de GEPEC-EdC, 
Xavier Jiménez. També han 
demanat que es paralitzi el 
parc eòlic de l’Ametlló, que ja 
ha passat el filtre de la Ponèn-

cia d’Energies Renovables.
“El projecte de l’Ametlló ha pas-
sat la Ponència, contràriament 
a altres que estan exactament 
al mateix lloc i no l’han passat 

pel tema de l’àliga cuabarrada, 
aquesta sorpresa ens indigna”, 
ha lamentat el portaveu de la 
plataforma Salvem l’Ametlló, 
David Roselló.

Les entitats 
ecologistes exigeixen 

que s’aturi el parc 
eòlic de l’Ametlló que 
ha rebut el vistiplau 

de la Ponència

La Cala: s’incorporen 5 agents 
interins de la Policia Local

Aquesta setmana s’han sig-
nat els nomenaments dels 5 
agents interins que l’ajunta-
ment de l’Ametlla de Mar ha 
incorporat al cos de la Policia 
Local, com a reforç durant els 
tres mesos d’estiu. Els indica-
dors i previsions apunten que 

el pròxim estiu serà de forta 
afluència de visitants a la po-
blació. És per aquest motiu i 
tal com ja ve essent habitual, 
que l’ajuntament ha reforçat 
la dotació de la Policia Local 
de l’Ametlla de Mar amb cinc 
agents interins.

L’AMI escull Jordi Gaseni 
com a nou president

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, 
Jordi Gaseni, ha estat escollit 
nou president de l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència (AMI) en l’assemblea 
general de l’entitat que s’ha 
celebrat al Teatre Metropol de 
Tarragona. Gaseni relleva en el 
càrrec el fins ara màxim diri-

gent de l’entitat, Josep Maria 
Cervera, batlle del Port de la 
Selva (Alt Empordà). Tots dos 
van acordar el 2019 repar-
tir-se els quatre anys de man-
dat i el traspàs s’ha fet efectiu 
aquest divendres. En la reunió 
també s’han produït canvis en 
la directiva i l’executiva
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Salut posa en marxa sis nous mòduls de suport a 
l’atenció primària a les Terres de l’Ebre

El Departament de Salut posa 
en marxa aquesta setmana 
sis nous mòduls de suport 
per a l’activitat covid als Cen-
tres d’Atenció Primària de 
l’Ametlla, Flix, Gandesa, Móra 
la Nova, el Temple de Tor-
tosa i Roquetes. La voluntat 
és traslladar a aquests espais 
annexos l’activitat relaciona-
da amb la covid-19 per ga-
rantir els dobles circuits en 

els centres. A la Regió Sanitària 
de l’Ebre hi ha prevista la instal-
lació d’onze mòduls. Salut ha 
apuntat que aviat se n’activa-
ran tres més a Deltebre, la Sè-
nia i Ulldecona. En una segona 
fase hi ha prevista la instal·lació 
d’un mòdul d’ampliació al CAP 
de la Ràpita, un mòdul annex 
al de Roquetes per ubicar el 
servei de rehabilitació i un mò-
dul d’ampliació a l’Ametlla.

‘ART PER A TU’ 
ARRIBA A LA 
RÀPITA 
L’artista Eva Mascarell pre-
senta la seva obra “Trabu-
cador” per tal d’abordar la 
qüestió del canvi climàtic 
i la seva afectació al Delta 
de l’Ebre. L’obra es mostra 
al públic dins del projecte 
“Art per tu” impulsat per la 
Fundació Irla en col·laboració 
amb l’Ajuntament de la Rà-
pita, i que té com a objectiu 
portar l’art contemporani 
a diferents poblacions de 
Catalunya, per tal d’entendre 
l’art com un element més 
del debat públic, alhora que 
promocionar a artistes joves. 
Es presentarà al públic demà  
dissabte, a les 18 h, davant el 
Museu de la Mar l’Ebre. 

EL TRABUCADOR 
ES RECUPERA, A 
L’ESPERA DE MÉS 
APORTACIÓ DE 
SORRES
La barra del Trabucador 
es va recuperant poc a poc 
de forma natural. Així ho 
constaten les imatges aèries 
que de forma mensual pren 
Costes de l’Estat per com-
provar l’evolució de l’istme, 
símbol de la regressió que 
pateix el Delta de l’Ebre, 
agreujada des del temporal 
Glòria de gener del 2020. 
Des de llavors ha requerit 
diverses aportacions de sorra 
per tal de refer el cordó, 
malmès també en temporals 
posteriors. Però tot apunta 
a què el Filomena, del gener 
d’aquest 2021, «ha estat més 
beneficiós que perjudicial 
per al Trabucador» perquè 
hauria alineat de nou la barra 
a la seua posició original, fet 
que permetria que a poc a 
poc anés reposant arena de 
forma natural. A la tardor hi 
haurà una nova aportació de 
sorres que podria retornar 
el Trabucador a l’estat de 
«resiliència natural previ al 
Glòria». Notícia del Diari de 
Tarragona. 

MÉS 
NOTÍCIES

montsià

Més de 200 pescadors protesten a la Ràpita contra la 
normativa europea que limita la pesca d’arrossegament

Més de 200 pescadors es van 
manifestar divendres passat al 
port de la Ràpita, el més impor-
tant de Catalunya. A Tarragona 
i l’Ebre hi ha una setantena 
d’embarcacions d’arrossega-
ment, l’art més afectada per 
la normativa europea que re-
clama al sector que redueixi 
un 16% les jornades de pesca 
enguany, però el 2025 podria 
suposar una reducció del 50%. 
Els pescadors catalans recor-
den que fa més de tres dè-
cades que apliquen una veda 
de dos mesos per preservar 
els recursos marítims i que la 
retallada farà inviable l’activi-
tat. Després de recórrer amb 

pancartes el port pesquer de 
la Ràpita van llegir el docu-
ment amb les propostes que 
van enviar a l’Estat perquè la 
normativa s’adapti a la situació 
la pesquera catalana. Eusebi 
Rosales, president de la Con-
fraria de la Ràpita, va apuntar 
que de 194 dies que surten a 
la mar actualment, els limiten 

AJUNTAMENT DE LA RÀPITA
Bonificació del 100%  de la taxa d’ocupació de 
via pública a bars, restaurants i comerços
L’Ajuntament de la Ràpita 

bonificarà al 100% la 
taxa d’ocupació de via 
pública a bars, restaurants i 
comerços, durant els mesos 
de temporada baixa (de 
novembre a abril), a la qual 
s’hauria de fer front a partir 
del mes de juliol.                   
El consistori pren la decisió de 
no cobrar la taxa amb l’objec-
tiu d’ajudar a les empreses de 
la Ràpita a combatre l’impac-
te de la covid-19, davant les 
restriccions establertes amb 
l’aplicació de l’estat d’alarma.
De la mateixa manera, el con-
sistori també bonifica la taxa 
d’escombraries a bars i res-

taurants en un 70%, per tal de 
beneficiar-los en l’afectació 
que els hagi pogut ocasionar la 
pandèmia de la covid-19. 
Amb aquestes mesures, l’Ajun-
tament estima que les empre-
ses, en total, deixen de pagar 
més de 65.000 euros en la 
bonificació a les taxes d’es-
combraries i d’ocupació de via 
pública. 
El regidor d’Hisenda i Promo-
ció Econòmica, Albert Salvadó, 

expressa que “prenem aquesta 
decisió perquè som consci-
ents del que ha patit el teixit 
comercial de la Ràpita aquests 
mesos de pandèmia, i amb les 

bonificacions pretenem reduir 
els efectes econòmics derivats, 
especialment als autònoms, 
PIME i empresaris, a causa la 
crisi de la covid-19”.

Durant els mesos de 
temporada baixa (de 

novembre a abril)

a 163, un mes menys. “Anem a 
la ruïna, els pescadors, la Con-
fraria i tot el que va darrere”, 
va advertir. “Ja en fem prou 
d’esforç per cuidar el recurs 

perquè som els primers inte-
ressats, que hi vivim. És injust 
que un que no sap no està el 
delta de l’Ebre, ens digui que 
hem de fer”.

El sector denuncia que 
l’activitat serà inviable,
si han de quedar-se a 

terra la meitat dels dies 
que ara pesquen
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CONTROL 
RUTINARI DE LA 
POLICIA LOCAL 
La Policia Local d’Ulldeco-
na, en un control rutinari al 
municipi el cap de setmana 
passat, va obrir diligències a 
un veí de la localitat per un 
presumpte delicte contra la 
seguretat del trànsit, atès 
que conduïa sense vigència 
del permís de conduir per una 
pèrdua total de punts. 
Aquesta infracció està des-
crita al Codi Penal en el seu 
article 384 i porta aparellada 
la pena de presó de tres a sis 
mesos, multa de dotze a vint-
i-quatre mesos o treballs en 
benefici de la comunitat de 
trenta-un dies a noranta dies.

ULLDECONA

“ALCANAR, 
IMATGES DE 
3.000 ANYS 
D’HISTÒRIA” 
Avui divendres, 11 de juny, a 
les 19:30 h, tindrà lloc l’acte 
de presentació del llibre 
‘’Alcanar, imatges de 3.000 
anys d’Història’’ al Verger 
de la Mestra Gual d’Alcanar. 
En l’acte hi participaran Joan 
Roig, alcalde; David Garcia, 
arqueòleg; Mar Subirats, lli-
cenciada en història,  i Núria 
Prades Jordi Sancho, coau-
tors de l’obra. L’aforament 
serà limitat a 150 persones. 
El resultat d’aquest treball 
conjunt és un llibre de 130 
pàgines, de les quals, 120 són 
il·lustracions que recorren de 
manera rigorosa i entretingu-
da els tres mil anys d’història 
d’Alcanar.

ALCANAR
L’Ajuntament presenta 

‘alcabàs!’

L’eina digital ‘alcabàs!’ perme-
trà unificar tot el comerç en 
una sola aplicació mòbil. Se-
gons ha explicat Judit Sancho 
Prades, tècnica de l’àrea, l’eina 
“permet a les empreses aug-
mentar la seua visibilitat, fer 
promocions, crear esdeveni-
ments i notícies, a més d’en-
llaçar les seues xarxes socials i 
pàgina web”. 

La ciutadania també obté be-
neficis, “com ara tenir tots els 
comerços i serveis classificats 
per sector d’activitat i amb 
tota la informació al mòbil, així 
com accés exclusiu a ofertes, 
promocions, esdeveniments i 
notícies”. 
És una aplicació mòbil per 
apropar el comerç local a la 
ciutadania.

Licitació de guinguetes i 
instal·lacions temporals 

a les platges del municipi

L’Ajuntament d’Alcanar ha ini-
ciat el procés de licitació per a 
les adjudicacions de l’explota-
ció d’usos i serveis de guingue-
tes i instal·lacions temporals 
de la temporada turística a les 
platges del territori municipal 
per al període 2021. 
L’Ajuntament atorgarà aquesta 
autorització d’acord amb la po-
testat que la Generalitat de Ca-

talunya li ha atorgat, i és el titu-
lar de l’autorització/concessió. 
L’adjudicatari serà el titular del 
dret a l’explotació del servei. 
Els particulars i empreses in-
teressades disposen de 10 dies 
naturals, des de dimarts passat  
per a presentar instàncies amb 
les seues propostes. 
El termini finalitza el 21 de juny 
de 2021 a les 23.59h.

SANT JAUME

En commemoració al 5 de 
juny Dia Mundial del Medi 
Ambient, l’Ajuntament de Sant 
Jaume d’Enveja juntament 
amb l’alumnat de sisè de Pri-
mària de l’Escola Pública Sant 
Jaume, van plantar dissabte 
passat pel matí prop de 50 
“tamarits” (tamarix carariensis) 
a l’entrada de la platja de Mig-
jorn del municipi de la comar-
ca del Montsià.
Aquesta acció forma part de 
les millores ambientals que 
des de l’Ajuntament s’estan 
duent a terme a les platges del 
municipi.

Millores 
ambientals a 

les platges

S BÀRBARA

S’acosten les festes majors de 
molts municipis i els regidors 
i regidores estan pensant en 
com adaptar els actes a les 
normatives actuals que indi-
quen el PROCICAT i que tam-
bé canvien cada setmana. A 
Santa Bàrbara les festes majors 
començaran el dia 9 de juliol i 
la regidora de festes Laia Pla ja 
fa temps està treballant amb 
el tema per adaptar el progra-
ma a les restriccions actuals o 
modificar-lo si aquestes can-
vien. Pla afirmava que “orga-
nitzar les festes tal com està 
la situació és un problema...
sabem que hi ha actes que es 
poden fer, però el problema va 
més enllà, per exemple les nits 
dels joves, el ball o les tardes 
de bous...com es faran?. Per 
tant, hi ha moltes qüestions 
que estan en alt”. 
El que si que està confirmat 
és el nom del pregoner. Serà 
el Doctor Joaquin Álvarez que 
ha estat el metge del poble 
durant 39 anys i va jubilar-se 
fa dos anys. 
Notícia de la Plana Ràdio

El doctor 
Alvarez, 

pregoner

LA SÉNIA

L’Ajuntament de la Sénia ha 
informat que “fa menys d’una 
setmana estrenàvem el nou 
mirador de la muralla, i hem 
de denunciar els primers ac-
tes vandàlics que han des-
trossat una part de la barana. 
Hauriem de prendre cons-
ciència que l’espai públic és 
un bé comú, i que l’hem de 
cuidar com a part important 
del nostre poble. Lamentem 
aquest tipus d’actuacions i 
comuniquem que la Policia 
Local treballa activament per 
trobar-ne els responsables i 
posar fi a aquestes situaci-
ons”.
D’altra banda, dins de l’ac-
tualitat del municipi senienc, 
l’Ajuntament de la localitat ha 
informat que aquesta setma-
na “hem començat a incorpo-
rar pictogrames als passos de 
vianants per tal d’adaptar-los 
a totes les persones del Col.
lectiu amb transtorn de l’es-
pectre d’autisme (TEA)”. Dia a 
dia treballem per fer més fàcil 
la vida a totes les senienques 
i seniencs”. 

Actes vandàlics 
al nou Mirador 
de la Muralla

CONSELL

Aquest dimecres pel matí va 
fer-se la primera sessió del 
curs Digitalització dels Comer-
ços amb el taller de fotografia 
mòbil. Les persones assistents 
van aprendre a crear fotogra-
fies amb el mòbil per a les xar-
xes socials del seu negoci.
Per la tarda, també dimecres,  
es va encetar la formació de 
Transformació Digital i Indús-
tria 4.0 amb el Workshop Di-
agnosi, “per conèixer a quin 
punt es troba el teu negoci”.

Curs de 
digitalització 

dels comerços 
amb el taller 
de fotografia 

mòbil
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31 MEDALLES 
AL CONCURS 
INTERNACIONAL 
GARNATXES DEL 
MÓN 
El concurs internacional Gar-
natxes del Món d’aquest 2021 
ha premiat la DO Terra Alta 
amb divuit medalles d’or i tret-
ze de plata. La DO Terra Alta 
s’ha convertit en la denomina-
ció catalana més premiada en 
aquesta edició
Medalles d’or :

Almodí 2020 - Altavins Viticul-
tors; Ànima de l’Avi Arrufi Blanc 
2019 - Celler Pinyol; Clot d’Encís 
Ranci - Sant Josep Vins; Hereus 
Garnatxa Negra 2019 - Caterra; 
Ilecavònia Blanc 2020 - Altavins 
Viticultors; La Cisqueta de Corbera 
Garnatxa Blanca 2019 - Agrícola 
Corbera d’Ebre; La Senyoria 2019 
Effervescent - Les Vinyes del 
Convent; LaFou de Batea 2016 - 
LaFou; Laquarta Blanc 2019 - Sant 
Josep Vins; Llàgrimes de tardor 
Mistela Blanca 2019 - Sant Josep 
Vins; Mistela Blanca Somdi-
nou - Cooperativa de Gandesa; 
Mistela Blanca Strike UP 2019 
- Bodegas Pedro Masana; Mistela 
Negra Strike UP 2019 - Bodegas 
Pedro Masana Músic de Carrer 
Negre 2019 - Bielsa Rauano Vins; 
Naturalis Mer Roure 2019 - Celler 
Batea; Lo noi del Saxo Blanc 2020 
(>50% G) - Bielsa Ruano; Puresa 
Ranci - Cooperativa de Gandesa; 
Vall Major Blanc 2020 - Celler 
Batea.
Medalles de plata: 

Sotorres Blanc 2020 - Les Vinyes 
del Convent; Casa Mariol Selecció 
Garnatxa Negra 2019 - Celler Casa 
Mariol; Fill de la pluja blanc 2019 - 
Jaume Serra; Coca i Fitó d’Or 2017 
(>50 %G) - Coca i Fitó; Trufes 
Negre 2019 - Vins Algars; Il·lusió 
Garnatxa Negra 2019 - Celler Xa-
vier Clua; Propositum 2019 - Celler 
Arrelats; Massaluca Garnatxa Ne-
gra & Samsó 2020 - Vins de Relat; 
Massaluca Garnatxa Blanca & 
Macabeu 2020 - Roqueta Origen; 
Llàgrimes de tardor Mistela Negre 
2019 - Sant Josep Vins; La Picossa 
Garnatxa Blanca 2020 - Vins del 
Relat; La Cisqueta de Corbera 
Blanc 2019 - Agrícola de Corbera 
d’Ebre; Clos del Pinell Garnatxa 
Blanca 2020 - Cellers Unió i 
Autèntic 2019 - Escola Agrària 
Gandesa.

DO TERRA ALTA MÓRA D’EBRE

MÓRA D’EBRE

L’Ajuntament i AGBAR, l’em-
presa que gestiona el Servei 
Municipal d’Aigües, han signat 
de nou el conveni de dotació 
del Fons de Solidaritat per ga-
rantir l’accés a l’aigua potable 
per als ciutadans que no es 
poden fer càrrec del paga-
ment de la factura de l’aigua. 
El conveni l’han signat l’alcal-
de,  Joan Piñol, i el Gerent Ter-
ritorial d’AGBAR, Jordi Pont. 
Aquesta mesura es pren per 
donar cobertura econòmica 
i evitar el tall del subminis-
trament d’aigua potable a les 
persones que es troben amb 
dificultats econòmiques. La 
dotació econòmica del Fons 
Social per aquest 2021 és de 
1.500 euros, que aporta AG-
BAR a fons perdut. Aquest Fons 
de Solidaritat es va establir al 
2017 i es renova anualment o 
quan s’exhaureixi. 
L’alcalde ha manifestat que 
“aquesta acció està encamina-
da a minvar les situacions de 
pobresa energètica, i més en 
la situació post pandèmica en 
que ens trobem”.

Conveni entre 
l’Ajuntament  i 

AGBAR

HORTA

Carreteres ha iniciat la cons-
trucció d’un itinerari alter-
natiu que permeti reobrir la 
carretera T-333 entre Horta 
de Sant Joan i Prat de Comte. 
Unes fissures en el fals túnel 
de formigó, al punt quilòme-
tre 18,5, van obligar a tallar la 
carretera d’urgència. Segons 
fonts del Departament, els 
tècnics estudien el problema, 
de “certa complexitat”, i defi-
neixen quina ha de ser “la so-
lució més adequada per repa-
rar-lo”. Fa una setmana que el 
trànsit es desvia per Gandesa. 
Els ajuntaments han reivindi-
cat des del primer moment un 
tram alternatiu per facilitar la 
mobilitat dels veïns.
Es treballa per habilitar un itine-
rari pel recorregut de l’antiga 
carretera i facilitar que els ve-
hicles facin un recorregut més 
curt en lloc del desviament ac-
tual.

Territori 
construeix una 
via de pas per 
poder reobrir 
la carretera

RIBERA D’EBRE

Per tercer any consecutiu la 
Ribera acollirà activitats de la 
Mobile Week Catalunya, un 
esdeveniment que va nàixer 
el 2017 impulsat per la Mobile 
World Capital i el Departament 
de Polítiques Digitals de la Ge-
neralitat. La iniciativa té per 
objectiu apropar la tecnologia 
a la societat a través d’activi-
tats gratuïtes, plantejar espais 
de reflexió i participació per 
afrontar el nostre present digi-
tal més informats i capacitats. 
Als pobles de la Ribera d’Ebre 
s’han programat dotze activi-
tats prèvies (del 16 de juny al 
18 de juny) i tretze actes (del 
21 de juny al 23 de juny), du-
rant la Mobile Week Catalunya. 
Totes les activitats es poden 
consultar al web https://mwe-
ek.com/ribera-debre/.

Mobile Week, 
activitats per 
reflexionar de 

les oportunitats 
que ofereix la 

tecnologia

JOVENTUT

El coordinador territorial de 
Joventut, amb les presidentes 
del Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre, Gemma Carim, i 
de la Terra Alta, Neus Sanro-
mà, va presentar ahir dijous 
les primeres adhesions rebu-
des per part dels municipis als 
Protocols comarcals vers les 
violències sexuals en espais 
públics d’oci, que s’han tre-
ballat els darrers mesos i que 
han de rebre el suport dels 
pobles riberencs i terraltins.
Aquests protocols preveuen 
definir una intervenció coor-
dinada per prevenir, detectar i
atendre la  recuperació de 
les  dones davant situacions 
de violències sexuals  que es 
puguin produir  en  espais pú-
blics d’oci, festes majors o al-
tres esdeveniments festius. La 
presentació va fer-se a la seu 
del Consell Comarcal de la Ri-
bera d’Ebre.

Protocols
vers violències 

sexuals en 
espais públics 

d’oci

L’Ajuntament rep a l’esportista i segon 
entrenador del Barça Femení, Rafel Navarro

L’Ajuntament de Gandesa ha 
celebrat, aquest dimecres 9 
de juny, una recepció insti-
tucional al gandesà i segon 
entrenador del FC Barcelona 
Femení, Rafel Navarro Serres. 
L’acte ha estat encapçalat per 
l’alcalde Carles Luz així com 
la resta de membres del con-
sistori de l’Ajuntament de la 
ciutat.
La recepció oficial s’emmar-
ca en el reconeixement de 
la ciutat a la doble contribu-
ció que ha fet l’entrenador de 
la capital terraltina: tant a la 
projecció de l’esport femení, 
com de la ciutat de Gandesa.
L’alcalde Carles Luz ha mani-
festat l’agraïment, en nom de 
tot el consistori “a un gandesà 
excepcional que amb la seva 

feina i passió ha deixat pet-
jada en l’esport femení arreu 
del món”.

“Reconeixement 
a un gandesà 

excepcional que amb
la seva feina i passió

ha deixat 
petjada en l’esport 

femení arreu del món”
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PDE

Torna la Piraguada en Defensa 
de l’Ebre, que enguany com-
pleix 20 edicions, adaptada a 
la situació de pandèmia. Serà 
diumenge vinent, dia 13 de 
juny. 
A les 9,30 concentració a 
l’embarcament de Xerta. 
Aproximadament, sobre les 
10.30 h, la concentració serà 
al d’Aldover, on està previst 
que es facin els Parlaments. 
Entre 12.30 i 13 hores es con-
templa l’arribada i l’acte final a 
l’embarcador del club de rem.

Piraguada en 
Defensa de 

l’Ebre

TORTOSA

Les cançons de la banda an-
glesa Coldplay sonaran a Tor-
tosa el dissabte 26 de juny (23 
h) al parc Teodor González, 
amb el concert que durà a ter-
me la banda internacional de 
tribut Coldday. El recital servirà 
per donar la benvinguda a l’es-
tiu. Les entrades són gratuïtes 
però cal reservar-les. D’altra 
banda, Tortosa comença els 
preparatius per a la Cinta 2021. 
L’alcaldessa Meritxell Roigé de-
talla que treballen per fer unes 
festes “gairebé normals”, com-
plint les mesures de prevenció 
que estiguen fixades. També 
es treballa en els actes que es 
podran dur a terme amb mo-
tiu de la Festa del Renaixement. 
No obstant, “no podrà ser una 
edició com la coneixem, ate-
ses les restriccions que encara 
existeixen”.

Concert de 
la banda 

de tribut a 
Coldplay

TORTOSA

El Banc dels Aliments ha reco-
llit 12.311 quilos de queviures 
bàsics a Tortosa durant els dos 
dies en què s’ha fet la 8a cam-
panya de primavera. Tot i que 
s’ha recaptat una quantitat 
d’aliments menor respecte a 
les edicions anteriors, l’entitat 
celebra que s’ha incrementat 
el valor nutricional dels pro-
ductes. Els aliments recollits 
es distribuiran entre les famí-
lies més vulnerables de la ca-
pital del Baix Ebre. El portaveu 
del Banc dels Aliments, Òs-
car Ologaray i l’alcaldessa de 
Tortosa, Meritxell Roigé, han 
agraït la implicació dels més 
de 300 voluntaris i la solida-
ritat de la ciutadania. “Un cop 
més, queda demostrat que 
quan sumem esforços, mul-
tipliquem resultats”, ha mani-
festat Ologaray.

El Banc dels 
Aliments recull 
més de 12.000 

quilos

DELTEBRE

L’Ajuntament de Deltebre ha 
introduït criteris en la con-
tractació per evitar la discri-
minació de les persones LGT-
BI+. Les últimes setmanes, 
s’han adjudicat dos contractes 
on s’incloïa, a les clàusules de 
licitació, criteris per fomentar 
la igualtat d’oportunitats i per 
evitar la discriminació de les 
persones LGTBI+. 
Les empreses adjudicatàries 
hauran de formar el perso-
nal en continguts de conei-
xement i identificació de les 
discriminacions que poden 
patir les persones LGTBI+, i 
en consciència de la diversitat 
de l’orientació sexual, la iden-
titat de gènere i l’expressió de 
gènere.

Igualtat 
d’oportunitats 

de les 
persones 

LGTBI+

EL PERELLÓ

Pau Capell, campió del món 
d’ultratrails, va oferir divendres 
passat una xerrada tècnica al 
Cinema Auditori Victòria del 
Perelló. La conferència va ser 
molt enriquidora, no només 
per la vessant esportiva, si no 
que també per la vessant hu-
mana. Una xerrada que fou 
“una lliçó de vida”, va dir l’al-
caldessa Ma Cinta Llaó. 

Pau Capell, 
campió 
del món 

d’Ultratrails, 
fa una xerrada

terres de l’ebre
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EL CSN AMONESTA 
ELS OPERADORS 
DE LA NUCLEAR 
D’ASCÓ 
El Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN) ha amonestat 
els operadors de la central 
nuclear d’Ascó per canvi-
ar la ubicació d’un centre 
d’emergència, el punt de 
reunió del parc de bombers 
de la planta, sense sol·licitar 
la corresponent autorització 
per modificar el Pla d’Emer-
gències Interior (PEI) de la 
nuclear. 

D’altra banda, la central 
nuclear d’Ascó va aturar la 
matinada de dijous el reactor 
de la unitat Ascó II. La planta 
s’ha desconnectat a la xarxa 
elèctrica en detectar un mal 
funcionament d’un dels 
components de l’alternador. 
Es treballa en aquest equip 
per identificar i corregir les 
causes de l’error que han 
obligat a parar la planta. Tots 
els sistemes de seguretat 
de la central van funcionar 
“adequadament”. La incidèn-
cia no va tenir impacte en 
la seguretat de les persones 
ni del medi ambient i el CSN 
estudia i té pendent clas-
sificar l’incident a l’escala 
internacionals de successos 
nuclears.

UN INCENDI VA 
AFECTAR 1,4 
HECTÀREES
Els Bombers van donar per 
extingit sobre les 20h del 
dissabte  l’incendi que es va 
declarar a Tivissa. Van estar 
alertats del foc a les 14.39 h.
Es van mobilitzar fins a 16 
dotacions terrestres i cinc 
mitjans aeris. 
El foc va cremar 1,4 hectà-
rees de les muntanyes dels 
Burgans, al sud del terme 
municipal. 

MÉS 
NOTÍCIES

ASCÓ

TIVISSA
Jornada de neteja al Delta de l’Ebre, demà dissabte

Demà dissabte 12 de juny, el 
Grup d’Estudi i Protecció dels 
Ecosistemes Catalans - Eco-
logistes de Catalunya (GE-
PEC-EdC) organitza una re-
collida de residus al Delta de 
l’Ebre, concretament a l’Ampo-
lla, a Lo Goleró i la Bassa de les 
Olles. Aquesta iniciativa s’em-
marca dins el projecte LIBERA 
de SEO/BirdLife i Ecoembes, i 
compta amb la col·laboració de 
l’Associació Sant Jordi, l’Ajun-
tament de l’Ampolla i l’Associ-
ació de voluntaris del Parc Na-
tural del Delta de l’Ebre.
La llacuna de les Olles de l’Am-
polla, tot i ser la més petita del 
Parc Natural, és part fonamen-
tal dels ecosistemes del Del-
ta, un dels hàbitats d’interès 

comunitari prioritaris i refugi 
d’una important població de 
cria d’aus aquàtiques. La jorna-
da de neteja té l’objectiu d’alli-
berar de brossa aquest espai 
natural.
L’objectiu de “1m2  per la na-
tura” és convidar a la ciutada-
nia a deixar cada metre qua-
drat en el seu estat natural, és 
a dir, sense residus. D’aquesta 
manera, també es crea cons-
ciència i mobilització envers el 

Presentació de les troballes als jaciments del Coll del Moro de la Serra d’Almos i el Castellet de Banyoles de Tivissa.

TIVISSA
Descoberta una casa de cabdillatge que pot 
explicar com es va jerarquitzar la cultura ibera
Els arqueòlegs han 

descobert al jaciment 
del Coll del Moro de la Serra 
d’Almos, a Tivissa una casa 
de cabdillatge de fins a 5 
habitacions, una troballa 
important per entendre els 
estaments socials de l’època 
ibèrica més antiga com es va 
formar la jerarquització de la 
cultura ibera.                   
El jaciment, del segle VI abans 
de Crist, feia més de 50 anys 
que no s’havia explorat i ha sor-
près el bon estat de conserva-
ció de les cases i dels elements 
trobats. Al Coll del Moro també 
s’ha localitzat un túmul amb un 
enterrament, una inhumació 
estranya perquè els ibers s’in-
cineraven. La hipòtesi és que va 
morir durant l’atac al poblat. En 
paral·lel, també s’ha localitzat 
una muralla inèdita al jaciment 
del Castellet de Banyoles de Ti-
vissa.
La presidenta de l’EMD de la 
Serra d’Almos, Lurdes Pena, ha 
destacat que es torni a obrir el 
jaciment i es tingui en compte. 
“Fa alegria perquè era només un 
bosc aquests últims 50 anys”, 
ha destacat. Pena ha explicat 
que es treballarà per declarar el 
jaciment Bé d’Interès Cultural 

Local (BCIL) i que compten amb 
la predisposició dels propietaris. 
“Estem agraïts perquè sigui un 
lloc que pugui gaudir tothom i 
perquè és patrimoni que tenim i 
hem d’explotar”, ha afegit. 
D’altra banda, en paral·lel s’ha 
fet una nova campanya d’exca-
vació al jaciment del Castellet 
de Banyoles de Tivissa on s’ha 
pogut documentar la inèdi-
ta muralla del poblat, a la part 
esquerra de l’entrada, al sud. A 
la tardor es va trobar una prova 

de cuny amb la inscripció Kum, 
possiblement el nom del po-
blat. Els darrers anys ja hi havien 
trobat diverses monedes amb 
símbols de l’alfabet ibèric que 
es pronunciarien com ‘Kum’, 
però l’aparició de la prova d’en-
cunyació ha permès tancar el 
cercle. Això demostraria que la 
ciutat disposava de la seva prò-
pia fàbrica de moneda i que era 
un important enclavament del 
territori del poble iber dels iler-
cavons. (ACN)

La troballa, del 
segle VI aC,  s’ubica 
al jaciment del Coll 

del Moro de la Serra 
d’Almos que feia 
mig segle que no 

s’explorava

Serà a 
Lo Goleró i a 

la Bassa de les Olles

L’AMPOLLA

manteniment dels espais na-
turals lliures de brossa, fet que 
també afavoreix enormement a 
la biodiversitat. Aquesta jorna-

da de neteja de l’entorn és apta 
per a les famílies, i les persones 
voluntàries s’hi poden inscriu-
re.
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INCENDI 
Des de l’ajuntament de 
Benifallet han mostrat el 
seu agraïment a la tasca dels 
professionals que hi van in-
tervenir per extinguir l’incen-
di  de vegetació, al costat de 
la T-301. La clau va ser poder 
estabilitzar el cap just abans 
d’entrar a massa forestal 
densa, D’aquesta manera, 
segons els Bombers, es va 
poder confinar l’incendi.

FIRA
L’Ajuntament ha informat 
que a partir del 3 de juliol, al 
passeig del Riu, es farà Fira 
d’Antiguitats, tots els dissab-
tes, de 9 a 14 hores.

OBRES ZONA 
EDUCATIVA
Segueixen les obres de remo-
delació de la zona educativa.
Des de l’Ajuntament s’ha 
informat que “hi ha afectació 
a la circulació i estaciona-
ments de vehicles al carrer 
Escoles i una part del carrer 
Carretera”. 

FESTA MAJOR
Des de l’Ajuntament de Paüls 
s’ha comunicat que totes 
les xiquetes i xiquets que 
vulguin ser pubilles i hereus 
(nascuts 2011 i 2012 i 2002 i 
2003) ho han de comunicar 
abans del 23 de juny.  Si la 
situació de la pandèmia ho 
permet, la Festa Major està 
prevista del divendres 13 al 
dimarts 17 d’agost i que el 
pregó  el 13 d’agost.

SETMANA 
CULTURAL
Diumenge es va tancar la 
segona edició, amb la música 
de Miquel Rullo i finalment 
escoltant als artistes locals, 
Josep Piñol i Greta Díaz. “Mol-
tes gràcies veïns i veïnes per 
participar i per fer més gran la 
Setmana Cultural de Tivenys”.

BENIFALLET

PAÜLS

TIVENYS

Comunicat de l’Ajuntament de Roquetes respecte 
el servei de la piscina coberta

L’Ajuntament de Roquetes 
ha informat que, després de 
la reunió mantinguda aquest 
dijous entre l’Ajuntament i 
l’empresa IGE, concessio-

nària del servei de la piscina 
coberta, es mantindrà oberta 
tota l’activitat d’estiu i també 
la programació prevista del 
mes de setembre.

Es mantindrà oberta tota l’activitat d’estiu i 
la programació del setembre

Presentació del nou repte solidari de l’ultrafondista 
roquetenc Albert Giné “Non stop Arrela’t a la Vida”

Aquest dimecres 9 de juny de 
2021, es va presentar a l’Ajunta-
ment de Roquetes, el nou repte 
solidari de l’ultrafondista ro-
quetenc, Albert Giné, ‘Non stop 
Arrela’t a la Vida’, que realitzarà 
conjuntament amb els corre-
dors de muntanya Marc Fer-
nandez, Jose Escribano, Anto-
nio Esquinas i Isabel Pelegrina.
A l’acte van ser-hi l’alcalde de 
Roquetes, Paco Gas; el regidor 
d’Esports, Ivan Garcia; els atle-
tes, Albert Giné i Marc Fernan-
dez i el coordinador del projec-
te Emma, Carlos Lopez.
Es tracta d’un recorregut total 
de 1650 km que es portarà a 
terme del 14 al 26 de juny, 12 
nits i 13 dies recorrent més de 

130 km diaris, corrent durant 
el matí i en BTT a la tarda, des 
del Far de Finisterre a Comillas 
(Galícia), fins a Roquetes.
L’objectiu és recaptar diners 
que es destinaran al Projec-
te Emma, per a la investigació 
del càncer de mama i també 

DELTEBRE
L’Ajuntament invertirà més de 200.000 euros en 

la millora dels parcs infantils del municipi
L’alcalde de Deltebre, Lluís 
Soler, el regidor d’Imatge de 
Poble, Polítiques Ambientals 
i Platges, Joan Lucas, i el re-
gidor d’Atenció i Participació 
Ciutadana, Transparència i 
Joventut, Andreu Curto, van 
visitar a finals del mes de maig 
els parcs infantils del munici-
pi per projectar les diferents 
actuacions de millora i ade-
quació que s’iniciaran a finals 
d’aquest mes de juny. 
Uns treballs que han de com-
plementar la inversió efectua-
da l’any 2019.
En aquest sentit, enguany es 
realitzarà una inversió del vol-
tant de 200.000€ que con-
templa la instal·lació i reno-
vació de més d’una trentena 
de jocs infantils, el tancament 

perimetral dels parcs que a 
hores d’ara no disposen de 
tanca protectora, i també al-
tres accions d’adequació com 
treballs de pintura, la instal-
lació de papereres i bancs, i 
trams amb paviment de caut-
xú. 
L’alcalde, Lluís Soler, ha expli-
cat que “volem que els xiquets 
i xiquetes de Deltebre, com 

també els seus familiars, pu-
guin gaudir d’espais de lleure 
amb noves atraccions i enfor-
tint la seva seguretat, seguint 

amb la inversió que ja vam 
iniciar l’any 2019 i que l’any 
anterior vam haver d’aturar a 
causa de la COVID-19”.

Les actuacions de 
millora i adequació 
s’iniciaran a finals 
d’aquest mes de 

juny

recaptar aliments per al Banc 
d’Aliments.
El Projecte EMMA és una inici-
ativa de la Fundació Dr. Ferran 
per a la recerca en càncer de 
mama, impulsada pel grup de 
recerca en patologia oncolò-
gica i bioinformàtica de la Ge-

rència Territorial de les Terres 
de l’Ebre de l’Institut Català de 
la Salut.
L’objectiu del projecte EMMA 
és fer un estudi en profundi-
tat de la resposta immune dels 
ganglis axil·lars en pacients 
amb càncer de mama.

ROQUETES
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PUIGNERÓ 
CONFIA EN JOAN 
PERE GÓMEZ 
PER SEGUIR AL 
CAPDAVANT DE 
PORTS DE LA 
GENERALITAT 
El calero Joan Pere Gómez 
(1968) repetirà com a 
director general de Ports 
de la Generalitat durant la 
pròxima legislatura. Fonts 
de Junts per Catalunya han 
confirmat a Ebredigital.cat 
que el vicepresident Jordi 
Puigneró, titular també 
de la conselleria d’Infraes-
tructures (abans Territori), 
ha revalidat la confiança 
en Gómez, que exerceix 
aquesta responsabilitat 
des de 2016. Es tracta 
del primer nomenat d’un 
ebrenc dins el nou Govern 
de la Generalitat d’Esquer-
ra i Junts. La reestructu-
ració del govern ha fet 
que l’empresa pública que 
gestiona els ports catalans 
depengui ara de la Vice-
presidència de Polítiques 
Digitals, Infraestructures i 
Agenda Urbana, en mans 
de Junts.
En canvi, altres alts 
càrrecs ebrencs de Junts 
com l’ampostina Annabel 
Marcos (secretària general 
de Funció Pública) o el 
tivissà Jordi Jardí (secretari 
general d’Administració de 
Seguretat), s’ha acomiadat 
per ara de les seves res-
ponsabilitats al canviar el 
seu departament de color 
polític.

(ebredigital.cat)

MÉS 
NOTÍCIES

El PDeCAT esmena la llei de mesures financeres perquè la 
concessionària del Castor pagui el desmantellament

El diputat del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, ha 
presentat dues esmenes al 
projecte de llei de mesu-
res financeres i de suport 
social i econòmic perquè 
sigui l’empresa concessio-
nària del magatzem de gas 
Castor qui assumeixi el cost 
de desmantellar les plantes 
del fallit projecte. La prime-
ra esmena reclama que el 

govern espanyol executi el 
desmantellament abans d’un 
any de l’entrada en vigor de 
la llei i que la concessionà-
ria n’assumeixi el cost. La 
segona esmena reclama de-
terminar, quantificar, en un 
termini de sis mesos, totes 
les reclamacions per danys i 
perjudicis que va provocar el 
Castor, així com la crisi sís-
mica que es va generar amb 

la injecció del gas. L’excon-
cessionària hauria d’abonar 

L’aldeana Irene Negre, nova diputada al 
Parlament de Catalunya

La candidata ebrenca de Junts 
per Catalunya Irene Negre serà 
diputada al Parlament de Ca-
talunya per aquesta formació 
política a aquesta mateixa le-
gislatura. Això és degut perquè 
la candidata, Teresa Pallares, 
que ocupava la posició núme-
ro quatre a la llista de la for-
mació independentista serà la 
nova delegada del Govern al 
Camp de Tarragona.
El fet que Teresa Pallarès ja 
hagi confirmat el nou càrrec 
comportarà la seva renúncia a 
l’acta de diputada que sumada 
a la renúncia del número 3 de 
la llista, Eusebi Campdepadrós, 
que s’incorporà a tasques de 

govern, comportant automà-
ticament que l’aldeana, Irene 
Negre, passi a ser nova diputa-
da del Parlament de Catalunya. 
Aquest fet significa que Junts 
per Catalunya tindrà dues di-
putades ebrenques: l’aldeana 
acompanyarà a Mònica Sales 
en portar la veu dels ebrencs a 
la Cambra Catalana.
La futura diputada afirmava, 
“estic molt il·lusionada amb 
aquesta nova tasca que se 
m’obri a partir d’ara i penso 
lluitar cada dia perquè la veu 
de l’Ebre se senti ben fort al 
Parlament de Catalunya. Una 
veu que representarà a tots 
els ebrencs: pagesos, pesca-

POLÍTICA
El Govern nomena la tortosina Matilde Villarroya 
nova secretària d’Economia
El Govern ha nomenat 

Matilde Villarroya nova 
secretària d’Economia del 
Departament d’Economia i 
Hisenda.                  
Enginyera industrial per la Uni-
versitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC) i doctora en Econo-
mia i Empresa per la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), Villarroya 
ha estat directora general 
d’Indústria del Departament 
d’Empresa i Coneixement des 
de juny de 2018 fins a l’actu-
alitat. Des de 2003, Villarroya 
és professora titular del De-
partament de Gestió d’Em-
preses de l’URV, una tasca que 
ha compaginat amb diferents 

projectes de transferència de 
coneixement amb empreses i 
institucions públiques i priva-
des.
Villarroya va començar la seva 
carrera en diferents empreses 
del sector privat. El 2007 va 
ser tinent d’alcalde i regido-

ra d’Economia, d’Hisenda i de 
Personal de l’Ajuntament de 

Tortosa, un càrrec que va os-
tentar fins al 2015.

Villarroya ha estat 
directora general 

d’Indústria des del 
juny de 2018 fins a 

l’actualitat

dors, autònoms, treballadors, 
empresaris, estudiants, joves, 
jubilats i de tots aquells que 

s’estimin i viuen al nostre ter-
ritori”.
(ebredigital.cat)

aquestes quantitats en el 
termini d’un any.
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SANT JAUME, 
JUTGE DE LA 
LLIGA EN 4 
TEMPORADES 
Quin final de lliga ens espera 
a la Tercera Catalana. A falta 
de 4/5 jornades, el líder Jesús i 
Maria porta 3 setmanes sense 
guanyar i Rapitenca i Ebre 
Escola aspiren a militar en la 
segona catalana i cadascun 
complir els seus somnis. 
L’equip de Parra, com a filial, 
podria jugar amb el Tortosa 
a qui li va sortir fa anys a la 
seva ciutat un nou rival, l’Ebre 
Escola, club en el que tot són 
alegries. I la propera campa-
nya podria ser rival, tot i la fu-
sió. Sigui qui sigui campió per 
mi el campió moral serà l’Ebre 
Escola. Fa tres temporades 
van ser campions de quarta, 
la passada es van consolidar 
en la tercera i en aquesta 
van a per totes. L’arribada de 
Pepe Balart ha donat un gir 
ambiciós a aquest equip que 
té una edat mitjana d’edat 
de 22 anys. Jo no crec en les 
casualitats, podria escriure 
un llibre sencer sobre aquest 
tema, només puc dir que a la 
vida es poden produir moltes 
coses només amb els nostres 
pensaments. 
I si els dic que el campió de 
tercera catalana se sap abans 
de començar la temporada?. 
Vaig a demostrar el perquè. 
En les temporades 14/15, 
13/14, 12/13 i 11/12 els 4 campi-
ons: Godall, Camarles, Perelló 
i Ampolla van visitar en 
l’última jornada el camp del 
Sant Jaume. Ara, en l’última 
jornada, l’Ebre Escola visita a 
aquest equip.  No els sembla 
molta casualitat? 4 campa-
nyes consecutives i que pugui 
passar una cinquena. L’Ebre 
Escola va celebrar el seu 25 
aniversari esta setmana i quin 
millor premi que un ascens.

CELMA

GAIREBÉ 800 
PERSONES EN 
UN PARTIT DE 
FUTBOL BASE
El cap de setmana passat es 
van disputar els partits d’ana-
da de les finals de futbol base, 
per decidir l’ascens a Prefe-
rent, en cadets i juvenils. El 
primer partit, en cadets, va ser 
en dissabte. Quan vaig arribar 
a l’estadi Josep Otero i vaig 
veure la tribuna plena a vessar 
em vaig quedar impressionat. 
A més, per primer cop en 
molt de temps, la graderia de 
general es va obrir i també hi 
havia gent veient el partit des 
d’allí.   
Un ambient esplèndit. I al dia 
següent, quan es va disputar 
el partit de juvenils, entre 
l’Ebre Escola i futbol Formatiu, 
encara hi havia més públic, 
superant les 800 persones. In-
dependentment dels resultats, 
el que valoro és la passió que 
genera l’esport i en concret el 
futbol al nostre territori. És 
cert que Futbol Formatiu va 
propiciar la presència de molta 
gent. Però del CD Tortosa i de 
l’Ebre Escola també n’hi havia 
molta i es va poder gaudir, 
tant dissabte com diumenge, 
d’una festa del futbol ebrenc. 
Els partits van ser esportius. 
Només lamentar els fets, de 
dissabte, que van protagonit-
zar uns xiquets que van tirar 
un coet a la tribuna a la zona 
on estava l’afició visitant. Va 
ser un fet aillat però molt la-
mentable i inesperat. Ningú va 
poder controlar-lo. Això ja és 
un altre problema social que 
res té a veure amb el futbol. 
Es va avisar a les forces de 
seguretat i tot va quedar en 
un greu ensurt. Desitjar que 
mai més torne a passar. Les 
tornades d’este cap de setma-
na han de ser de nou una altra 
festa del nostre futbol. 

MICHEL PROPERA JORNADA
1A CATALANA 
diumenge

Catllar-Vilanova 12h

Vista Alegre-Ascó 12 h

S Ildefons-Rapitenca 12h

Gavà-Santboià 12h 

Viladecans descansa

3A CATALANA 
AVUI DIVENDRES

RECUPERACIÓ

Corbera-Ebre Escola 20.45h

Dissabte

Roquetenc-Ametlla 16.30h

Amposta-S Jaume 17h

Godall-Flix 17h

Diumenge

Olimpic-Batea 17h

Alcanar-Ebre E 17h

Corbera-la Cava 17h

J i Maria-Santa Bàrbara 18h

Benissanet-Rapitenca B 18h

Catalònia descansa

FEMENÍ. F-7  
R Bítem-Perelló diss 16.40 h

La Plana-Rapitenca diss 19 h

FEMENÍ. F-11 
Juvenil 2a: dissabte 11.30h

FF Terres de l’Ebre-Santboià

CD LA CAVA

Finals futbol base.
Partits de tornada
El cap de setmana passat es van disputar els partits d’anada per 
decidir els ascensos a Preferent. En categoria cadet, Tortosa i Futbol 
Formatiu Terres de l’Ebre van empatar a un gol. En juvenils, Fut-
bol Formatiu es va imposar 0-1 al camp de l’Ebre Escola. El cap de 
setmana vinent es disputen les tornades. Demà dissabte, a les 18.30 
hores, a Camarles, el cadet de Futbol Formatiu rebrà el del Tortosa 
i diumenge, 19 h, el juvenil de Formatiu rebrà el de l’Ebre Escola. 
L’aleví de FF Terres de l’Ebre fou campió dissabte passat. També 
informar que demà al matí, el juvenil femení Futbol-11 de segona 
divisió de FF Terres de l’Ebre, si puntua contra el Santboià,  serà 
campió i pujarà a Primera divisió. 

Carlos Gilabert no 
seguirà a la banqueta

EL CAMP DE L’AUBE ES DIRÀ 
JOSEP MARIA TORRES 
Diumenge, abans del partit entre el Jesús i Maria i el Santa Bàr-
bara (sobre les 17h), tindrà lloc l’acte a través del qual les instal.
lacions esportives de l’Aube passaran a dir-se instal.lacions 
esportives Josep Maria Torres en honor al que fou jugador, di-
rectiu, entrenador i cofundador del futbol base de l’entitat. Un 
mestre de mestres, part essencial de la història del club. Torres, 
referent històric del Jesús i Maria, ens va deixar el passat mes 
de febrer. D’aquesta forma, amb les instal.lacions que portaran 
el seu nom sempre serà recordat. Serà etern. 

Minut 91: 
dilluns 14, 
21.30 h
Minut 91, a Canal Terres de 
l’Ebre. Resums amb els gols: 
J i Maria-S Bàrbara, Alca-
nar-Ebre Escola, Benissa-
net-Rapitenca. 
FUTBOL BASE:  Resum amb 
els gols dels partits Fut-
bol Formatiu-Ebre Escola 
(juvenils) i Futbol Forma-
tiu-Tortosa (cadets). Finals, 
tornada. Convidats: Edu Al-
bacar (FF Terres de l’Ebre), 
Roberto Cantó (Tortosa) i 
Miki vidal (Ebre Escola)

Carlos Gilabert no seguirà a la 
banqueta de la Cava la tempo-
rada vinent. 
Gilabert ha manifestat que “he 
treballat molt agust i m’agra-
daria destacar els jugadors pel 
seu esforç i la seua implicació. 
Ara lluitarem per poder acabar 
el millor possible, en estes jor-
nades que falten i al final de lli-
ga es tancarà esta etapa amb el 
CD la Cava”. 
Des de la directiva es comu-
nicava que “la decisió de no 
renovar el contracte a l’actu-
al equip tècnic per la propera 
temporada ha estat molt com-
plicada. Tant Carlos com David 
ens ho han posat tot molt fàcil, 

s’han incorporat com un més 
a la familia cavera i han estat 
en tot moment apostant pel 
nostre projecte. I per tot això i 
més els hi estem molt agraïts. 
No obstant, hem decidit valo-
rar altres opcions i encara se-
guim valorant-les sense haver 
pres cap decisió. Volem seguir 
defensant els mateixos valors 
i seguint fomentant el treball 
ben fet i fomentant el respecte 
al rival al terreny de joc”. 
Hi ha rumors que una de les 
opcions per a la banqueta del 
nou projecte seria un tècnic 
amb molta experiència a la ca-
tegoria perquè porta anys en-
trenant equips a Tercera. 

BECERRA I PEQUE, DIRECCIÓ 
AMPOSTA? 
Les direccions tècniques dels clubs estan treballant incansable-
ment per la confecció de les plantilles. En el cas de l’Amposta, 
els fitxatges previstos per la temporada vinent poden ser de 
luxe. Els rumors diuen que Becerra i Peque poden tornar a casa. 
Tots dos estan a la Rapitenca i significarien molta pòlvora ofen-
sivament. A més, la rumorologia també indica que el pichichi de 
la Rapitenca, Cristian Valcàrcel, també podria acabar arribant a 
l’Amposta. Si es confirma tot, l’equip tindria molt potencial.
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COPA 2A CATALANA DIUMENGE PASSAT

L’AMPOLLA CAU 
CONTRA LA 
FUNDACIÓ AT 
VILAFRANCA (0-2)
L’Ampolla va perdre en els vui-
tens de final de la Copa de Se-
gona contra la FE At Vilafranca 
(0-2) en un partit en què merei-
xia millor sort. L’equip de Capa-
rera va acabar la primera meitat 
tenint bones oportunitats, amb 
un penal reclamat, un travesser 
i una pilota que treu el porter 
sota pals com pot. A la represa, 
l’Ampolla va continuar amb la 
bona dinàmica i va tenir les mi-
llors oportunitats. El Vilafranca 
va intentar tornar a recuperar la 
pilota i el domini però la pressió 
dels locals va ser molt bona. 
El gol ampollero, que era me-
rescut, no va arribar i el 0-1 es 
va produir al darrer minut.
El segon de Jan Casas es ja la 
última jugada del partit i amb Ai-
tor, porter de l’Ampolla, fora de 
porteria després d’haver pujat a 
rematar un córner.

durant aquests 25 anys.
Després de realitzar l’entrega 
d’un record d’aquests 25 anys 
de l’Ebre Escola Esportiva, les 
autoritats presents, conjunta-
ment amb tots els presidents 

El diumenge passat, dia 6 de 
juny de 2021, tot i la difícil si-
tuació amb la que ens trobem, 
l’Ebre Escola Esportiva va cele-
brar el seu 25é aniversari dins 
de la jornada que englobava el 
partit del primer equip i d’un 
dels seus juvenils en la lluita 
per l’ascens a categoria pre-
ferent. Durant aquesta jorna-
da de celebració, “l’entitat va 
poder sentir-se acompanyada 
per membres de la corporació 
municipal, amb la presència de 
la seua màxima representació, 
comptant amb l’alcaldessa de 
la ciutat, Meritxell Roigé, fent 
costat a la nostra entitat, així 
com membres de l’FCF”.
L’acte va comptar amb la pre-
sència de tots els membres 
fundadors de l’entitat, així com 
la majoria de membres de totes 
les juntes directives de l’entitat 

de l’entitat durant aquest perí-
ode, van fer uns parlaments en 
els que es va destacar la feina i 
la gestió del club per arribar a 
aquest aniversari.
Foto: Publyfoto

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

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

32
34
29
26
21
21
17
18
13

14
21
20
19
18
23
23
31
42

32
29
27
25
20
20
15
14
3

classi.                     GF       GC     PNTS

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

RESULTATS. 1A CATALANA. 
JORNADA 17. SUB GRUP 2A

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

38
41
27
39
36
32
28
29
24
26
21
15
19
18
10
17
9

19
14
5
14
17
19
19
23
20
26
22
22
28
35
33
43
70

32
31
29
26
26
24
20
20
20
19
18
12
10
9
6
6
0

classi.                     GF       GC     PNTS

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

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  14. 

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

42
16
12
15
5

5
6
13
27
39

18
13
10
6
0

classi.                     GF       GC     PNTS

J i Maria-Rem Bítem 6-1
Perelló-la Plana   0-4

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 9

PRIMERA CATALANA
L’Ascó farà la promoció

L’Ascó va vèncer el 
Viladecans (2-1) i és 

campió del subgrup 2A de 1a 
catalana.    
Per este motiu jugarà la pro-
moció d’ascens, contra un ri-
val que es confirmarà el cap 
de setmana vinent, quan es 
disputarà la darrera jornada 
de la lligueta i es coneixerà el 
campió del subgrup 2B.
El partit va ser emocionant. 
A l’Ascó li va costar entrar en 
situació però amb els minuts 
va fer-ho i va tenir opcions. 
No obstant, el Viladecans es 
va avançar en una contra ben 
definida. A la represa, va ser 
clau, per als locals, marcar 

aviat l’empat. Adri va apro-
fitar un rebuig del porter i va 
marcar. L’Ascó va insistir i Joel 
va fer el 2-1. Es va patir fins 
el final, però l’objectiu no va 
escapar-se. German Inglés, 
tècnic de l’Ascó, estava satis-
fet pel treball i “l’esforç dels 
jugadors, que van saber patir 
i amb la seua actitud i impli-
cació hem pogut assolir jugar 
la promoció. Ara buscarem ser 
el campió amb més puntua-
ció, en la darrera jornada, i ens 
prepararem per l’eliminatòria, 
sent conscients que serà molt 
competida i complicada per-
què estarà un ascens a Tercera 
divisió en joc”.

“Cal acceptar la 
decisió que s’ha pres”
La Rapitenca va guanyar 

el Gavà en el comiat de la 
lligueta a la Devesa (3-1).    
L’equip ja sabia que l’Ascó havia 
sumat els 3 punts, el dia abans, 
i que era campió. Per tant, no 
hi havia possibilitat de poder 
accedir a una primera plaça per 
la que la Rapitenca ha arribat 
amb opcions fins la penúltima 
jornada. Les cinc victòries se-
guides l’han enlairat.
L’objectiu ara és mantenir la se-
gona plaça i per això l’equip, en 
la línia de les darreres setma-
nes, va afrontar el partit contra 
el Gavà amb serietat i compri-
mís, sent letal en les ocasions 
i avançant-se amb dos grans 
gols del pichichi Valcàrcel. El 
primer arran d’una jugada col.
lectiva, amb assistènica de Lla-
dó i el segon de falta directa. 
Andi, rematant una falta lateral, 
va establir el 3-0. A la represa 
el partit va perdre intensitat i 
interés. El Gavà va reduir dis-
tàncies, de penal, en els darrers 

minuts.
Va ser una tarda de comiats a 
la Devesa. Ramon Sancho no 
seguirà. El tècnic estava molt 
orgullós del seu equip. I tam-
bé de la seua trajectòria en 
esta etapa com a mister de la 
Rapitenca, en el primer equip i 
en el filial. Així mateix, Sancho 
admetia que estava trist per no 
poder seguir però “s’han d’ac-
ceptar les decisions i a partir 
d’ara hi haurà un nou projecte 
a la Rapitenca. És llei de vida i 
de futbol. Em quedo amb mol-
tes coses bones, com ho han 
estat les bones sensacions amb 
els jugadors, el fet de que jo-
ves han tingut opció de pujar 
al primer equip i que l’afició 
ha d’estar contenta i orgullo-
sa del treball d’estos jugadors 
que s’han posat la samarreta 
rapitenca”. Encara no és oficial, 
però Teixidó serà el proper en-
trenador la temporada propera, 
amb el nou projecte que existi-
rà al club.

RAMON SANCHO



19esports DIARI MÉS EBRE • divendres 11 de juny / 2021

EBRE ESCOLA, 4
OLIMPIC, 0

3A CATALANA

FLIX, 1
JESÚS I MARIA, 1

L’Ebre Escola va guanyar l’Olím-
pic (4-0) i, d’aquesta forma, se-
gueix depenent d’ell per a poder 
assolir la primera plaça. 
Els locals, molt intensos, van 
pressionar molt amunt des del 
principi i van ser letals amb les 
seues arribades. Oussama va fer 
un gran gol que fou l’1-0. Artem, 
també amb una gran jugada, va 
marcar un golàs. I Jodi Abelló, 
de falta directa, va establir el 3-0 
al minut 24. Fins el descans, el 
partit va igualar-se i l’Olimpic 
va fer alguna aproximació però 
sense massa claredat. A la re-
presa, el ritme del joc va baixar i 
el partit va perdre interès. 
L’Ebre acabaria ampliant l’avan-
tatge a darrera hora, quan va 
tenir més espais, amb un gol de 
Cirera aprofitant una assistència 
de Campa.
L’equip que entrena Josep Balart 
afronta avui divendres una altra 
final al camp del Corbera (20.45 
h). 
És una altra de les que li queden 
per poder ser campió. Depèn 
d’ell si guanya els quatre par-
tits que li manquen. Diumenge, 
sense gairebé descans, visitarà 
l’Alcanar.

El Flix va empatar en temps afe-
git (1-1) contra el líder Jesús i 
Maria que, d’aquesta forma, es 
deixa dos punts que el poden 
allunyar de la primera plaça que 
ha ocupat des que van tornar 
les competicions. Segueix líder 
però amb més partits que els 
seu rivals directes.
A Flix cal dir que el Jesús i Maria 
va ser dominador del joc al pri-
mer temps, quan es va avançar 
en el marcador amb gol del ju-
venil Amine. El Flix, no obstant, 
jugava ben replegat, amb línies 
molt juntes i buscant la contra. 
A la represa, els flixancos van fer 
un pas avant i van traure orgull. 
Poc a poc van anar fent arriba-
des i avisant de que podien em-
patar. El J i Maria va fer un pas 
enrere i no va estar a l’altura del 
partit, tot i tenir 3 ocasions per 
sentenciar. Els locals van crear 
superioritats numèriques i amb 
bones circulacions van anar 
tenint ocasions. I en els dar-
rers minuts, van empatar arran 
d’una acció d’Arnau Prunera per 
banda. Els flixancos portaven sis 
derrotes seguides. Necessitaven 
puntuar perquè volen evitar la 
penúltima plaça.

BATEA, 6
GODALL, 1

L’AMETLLA, 0
RAPITENCA, 3

AMPOSTA, 4
BENISSANET, 1

S BÀRBARA, 4
CORBERA, 1

El Batea va golejar el Godall (6-
1). 
Jose López, del Batea:  “va ser 
un partit en què vam començar 
espessos, amb poca circulació 
de pilota davant d’un Godall que 
estava molt ben situat i pressi-
onava dalt i que va tenir opci-
ons al principi. No obstant, amb 
els minuts, vam interpretar bé 
el partit i que quan superàvem 
la seua primera línia de pres-
sió creàvem superioritats. I així 
vam començar a crear opcions. 
I van arribar els gols gràcies a 
l’eficàcia de jugadors que tenim 
que són bons definidors. A la 
represa, vam fer canvis i dels 3 
cadets, Edgar i Yassine i van ju-
gar i van estar força bé”. Edgar 
va marcar un dels gols. Segui-
rem lluitant per arribar fins el 
final amb opcions”. Saumell (2), 
Dilla i Pau Cardona van marcar 
els altres gols locals.
Juanjo, del Godall: “el Batea ens 
va guanyar en totes les línies i 
ens va superar. Felicitar el Batea 
pel bon partit que va fer. Van ser 
justos guanyadors. Res a dir”. 
Els godallencs, per motius di-
versos, van presentar diverses 
baixes en esta jornada.

La Rapitenca B va guanyar al 
camp de la Cala (0-3) i manté 
fermes possibilitats d’ascens. 
Ivan Romeu, de l’Ametla: “érem 
conscient que jugàvem contra 
un equip amb molt potencial, 
amb jugadors de categoria su-
perior. Per això sabíem que ha-
víem d’estar força bé per poder 
traure el partit. Penso que vam 
competir però alguna errades 
nostres i accions de qualitat de 
la Ràpita, que van comportar els 
gols, ens van complicar les pos-
sibilitats que teníem. Hi havia 
il.lusió i els jugadors van sortir 
bé, amb ganes de donar alegria 
a l’afició perquè era un partit 
contra un aspirant a l’ascens i 
a més volíem seguir a prop de 
les dues primeres places. Però 
no vam poder. Es va lluitar i a la 
represa, amb el 0-1, vam pres-
sionar i vam tenir opcions com 
un tret de Miguel al travesser 
però el 0-2 i una contra poste-
rior, dos minuts després, ens van 
deixar sense opcions. El resultat 
potser va ser inflat però la Rapi-
tenca va merèixer guanyar”. El 
calero Sam es va lesionar als pri-
mers minuts. La Cala visita demà 
el Roquetenc. 

Tercera victòria seguida de 
l’Amposta (10 punts de 12). Fer-
reres (2), Joel i Marc van marcar. 
Des del filial ampostí s’opinava 
que “el partit va ser molt dispu-
tat davant d’un rival que va fer 
una bona proposta, que va tre-
ballar bé en defensa, buscant la 
contra. Així, amb el 0-0, va tenir 
diverses opcions que va evitar 
Joan Marc. Important, per na-
tros, marcar al 44 l’1-0, després 
d’haver fet diverses arribades. A 
la represa, ells van avançar línies 
i nosaltres vam aprofitar espais, 
marcant 3 gols més. L’equip és 
més vertical ara, té més arribada 
i també més confiança”.  
Piqué, del Benissanet: “al primer 
temps vam estar bé, i vam tenir 
diverses ocasions que no vam 
saber aprofitar. I l’Amposta, un 
bon equip, que sap a que juga i 
que em va agradar, va ser més 
efectiu i es va avançar en el mar-
cador. A la represa no vam po-
der reaccionar i ells van ampliar 
l’avantatge. Al final, amb el 4-0, 
vam fer nosaltres el 4-1. Potser 
el resultat va ser massa inflat. 
Hem de seguir treballant per, 
passi el que passi, evitar places 
que en principi són de descens”.

El Santa Bàrbara, després de 
quatre derrotes seguides, va 
tornar a guanyar. César Roig, 
del S. Bàrbara: “vam començar 
molt bé, tenint diverses oca-
sions i avançant-nos amb el 
2-0. Però arran d’un bon gol, el 
Corbera es va posar en el par-
tit i va dominar fins el descans, 
tot i que sense fer perill. A la re-
presa, vam sortir amb convicció 
i l’equip va estar ben posat fent 
el 3-1 i, posteriorment, el 4-1 
que ja va sentenciar”. 
Robert Costa, tècnic-jugador 
del Corbera: “va ser un partit en 
el que van haver diferents fases. 
Ells van començar millor i, apro-
fitant dues concessions nostres 
defensives, es van posar amb el 
2-0. Vam reaccionar i vam tenir 
alguna ocasió i vam marcar el 
2-1. A la represa, el desgast físic 
ens va pesar i quan ells van fer 
el 3-1 ja no va haver-hi més his-
tòria. Portàvem moltes baixes, 
sobre tot en atac, per la situació 
que passem. Però no és excu-
sa, vam competir fins que vam 
poder”. Quique, Jordi, Arnau, 
Josep, Barrena i la ja coneguda 
d’Ubalde van ser baixa. El Cor-
bera rep avui l’Ebre Escola. 

SANT JAUME, 2
ALCANAR, 3
L’Alcanar va guanyar al camp 
del Sant Jaume (2-3). Anton, del 
Sant Jaume: “va ser el primer 
partit en molt de temps en què 
vam ser superiors al rival, creant 
moltes ocasions, i dominant el 
joc en moltes fases. Però la di-
nàmica és negativa i costa mar-
car. El seu porter va estar força, 
excepcional, parant fins i tot un 
penal. Ells, en canvi, en dues 
ocasions que van fer es van po-
sar amb el 0-2. A la represa vam 
reaccionar i vam empatar a dos. 
Però en una acció aïllada ens 
van marcar el 2-3, vam seguir 
fins el final i vam tenir opcions 
però no vam empatar. Molt con-
tent del partit; de tot menys el 
resultat que fou injust”. Miquel, 
de l’Alcanar: “vam començar bé 
i ens vam avançar però amb els 
minuts no vam estar còmodes i 
el rival, més intens, va reaccio-
nar i va empatar. Destacar que 
Xavi va parar un penal. No obs-
tant, potser per la inèrcia més 
que per joc, vam fer el 2-3 però 
el Sant Jaume, amb una xilena 
que va anar al travesser, hagués 
empatar”. 3 punts que permeten 
a l’Alcanar seguir en la lluita per 
evitar la penúltima plaça.

Formació de l’Ametlla, dissabte passat. 

La Cava va vèncer el Catalònia 
(2-1) amb un gol d’Eric a la sor-
tida d’un córner en temps afe-
git. Carlos Gilabert, tècnic de 
la Cava: “va ser un partit molt 
disputat i també molt igualat. A 
nosaltres ens va costar entrar-hi 
a la primera meitat, tot i que 
vam tenir un parell d’opcions, 
a més de gol de De la Torre. El 
Catalònia en va tenir una que va 
traure Figo. A la represa, arran 
d’una indecisió nostra, ells van 
empatar. Amb l’1-1, dins de la 

LA CAVA-CATALÒNIA, 2-1
igualtat, hagués pogut passar de 
tot però en esta ocasió, després 
de jornades en què ha estat al 
revés, vam ser nosaltres els que 
vam marcar en afegit. Un partit 
en què l’empat no hagués es-
tat injust”. Gilabert no seguirà 
la temporada vinent. Chema, 
del Catalònia: “vam començar 
bé, controlant del joc. Ens vam 
desajustar una mica per la lesió 
de Leo, mentre esperàvem per 
si fèiem el canvi o no. Però ens 
vam refer, malgrat que en la dar-

rera jugada del primer temps, 
arran d’un desajust de marcatge 
nostre, ens van fer l’1-0. A la re-
presa ells van començar millor 
però amb els minuts vam reac-
cionar, empatant i insistint per 
buscar la victòria. No vam poder 
marcar i ells en la darrera juga-
da en un córner ens van fer el 
2-1. Pels mèrits que vam fer el 
resultat va ser injust perquè me-
reixíem més. Molt content amb 
el joc i l’actitud. Bon partit però 
sense sense premi”.
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EQUIP DE LA JORNADA     JOAQUIN CELMA

IMATGES DE LA JORNADA

· Els rivals de l’Ascó per l’ascens a 3 divisió poden ser Mollerussa o Borges 
Blanques. German Inglés ja ha renovat per a la propera temporada; a la ter-
cera ha estat la vençuda. No va aconseguir els seus objectius a la Rapitenca 
i Tortosa i ara sí els ha assolit a l’Ascó. Possibilitats d’ascens, un 60 per cent.
· La noia àrbitre ebrenca Andrea Tena, natural de Masdenverge, aspira ser 
assistent a la primera divisió IBERDROLA de fémines. Va passar les proves 
i en unes setmanes coneixerà els resultats per saber si podrà arbitrar en 
aquesta categoria. Qualitat en té, i molta.
· Va haver-hi una reunió entre Valcàrcel i el secretari tecnic de la Rapiten-
ca. No hi va haver acord i aquest culebró s’assembla al de Sergio Ramos al 
Reial Madrid. Valcàrcel té dues ofertes. I com diu ell, “cal esperar”. Es pot 
quedar? Veurem. Diuen que està a prop de l’Amposta. D’on sí que està lluny 
és de poder fitxar amb el Tortosa.
· Ull a la dada: Ramon Sancho ha fet debutar 14 juvenils en els quatre anys 
de la seva etapa com a mister, al primer equip i al filial. La setmana passada, 
a Santboi, van jugar 4 juvenils. Quedarà segon i com a premi no el renoven.
· Tenim al territori grans entrenadors en atur: Cotaina, Nando Crespo, Ser-
gio Navarro, Enric Alaixendri o Xavi Cid. Tots ells van deixar petjada per on 
van passar. Estan a l’atur perquè potser va arribar el moment de descansar 
del món del futbol. 
· El Gandesa ja té mister per la propera temporada però la junta no diu res 
de l’escollit. La sorpresa és que el porter David Rojas no tornarà a l’equip 
on ha estat molts anys.
· Som i serem la cinquena província. Sempre. En els 121 anys de la Federa-
ció, va ser la primera vegada que un president de la Federació ens va visitar. 
Dada contrastada amb Joaquim Roda que porta 45 anys al Remolins-Bí-
tem. A la reunió amb Soteras, alguns representants d’alguns clubs van tro-
bar a faltar uns canapés i unes begudes.
· Ull a la dada: 15 jugadors de l’Ebre Escola han marcat i l’equip només ha 
rebut cinc gols, i és l’únic equip invicte a camp contrari. El seu porter, Jau-
me Gonzalez, en 7 jornades, porteria a zero. Als de Balart els hi queden 4 
finals: fora, a Corbera, a Alcanar i a Sant Jaume. A casa, Amposta B.
· Debut a Batea de dos cadets, Edgar i Yassine. Edgar va marcar. El tècnic 
Jose López va renovar.
· Tribuna plena a Tortosa per veure els partits dels ascensos de categoria 
juvenil i cadet, amb més de 700 persones a l’estadi. Visca el futbol base.
· Al Jesús i Maria se li resisteix l’ascens. Fa tres temporades va ser campió i 
per estar sancionat no va poder ascendir. En aquesta és líder però ha per-
dut avantatge i ja no depèn d’ell.
· El Tortosa està ja perfilant la plantilla per la propera campanya: 11 jugadors 
fitxats, dos nous i en tres setmanes pensen tancar plantilla.
· Ivan Romeu podria no seguir com a míster a l’Ametlla tot i que el club li 
va oferir la renovació. El mateix pot passar al Roquetenc amb Vilanova que 
pot marxar al futbol base de la Rapitenca. 
· El president Hernan Subitars, la passada temporada, va ascendir al primer 

TOP SECRET

equip i en aquesta pot pujar al filial. A banda del futbol, cal dir que a Hernan li en-
canta Nova York. La seva aspiració seria viure allí una llarga temporada. No seguirà 
com a directiu però ajudarà amb les xarxes socials, les relacions institucionals i 
també en la Comissió econòmica. O sigui, treballarà més que alguns directius dels 
que entren.
· El Perelló té gairebé tancat el míster. És el gran tapat. Té caràcter, aporta coses i fa 
millorar molt els jugadors i actualment està entrenant.
· Un desastre la nova segona divisió B que, per la propera temporada, constarà de 5 
grups. Tindrà menys potencial al crear-se la nova categoria que està entre la segona 
A i la segona B, es tracta de la primera RFEF,
· Perquè tres cracs com Becerra, Gustavo i Miguel Reverté que són d’Amposta no 
fitxen per l’equip de la seva localitat. Els aficionats de tota la vida no ho comprenen. 
Dos d’ells van sortir per la porta de darrere i un va preferir marxar a un altre equip. 
Mereixen, si hi ha entesa, acabar a l’Amposta. 
· Dos clubs de tercera catalana poden tenir dificultats per poder competir la tempo-
rada vinent. Esperem que puguen solucionar els problemes.
· Un tècnic de Tercera consolidat, i que està entrenant, va tenir una oferta d’un altre 
club i ara n’ha tingut un altra d’un tercer que sembla que serà la definitiva.
· Al Pinell ja treballen per la propera temporada quan, si no hi ha res de nou, tornaran 
a jugar, en este cas a Quarta catalana. A la Fatarella també hi ha il.lusió i possibilitats 
de que torne l’equip. Moltes dificultats a Arnes i cal esperar si el Gandesa B torna.  

Andrea Tena, àrbitre de Masdenverge, pot pujar com assistent a la Liga Iberdrola. Vestidor de l’Ebre Escola, diumenge en acabar el partit contra l’Olímpic. 

ALBERT MARCH
(Ebre Escola)

FERRERES
(Amposta B)

BORRÀS
(J i Maria)

DEVON
(S Jaume)

XAVI
(Alcanar)

MARTÍ 
(Catalònia)

EDGAR ESBRÍ
(S. Bàrbara) PEQUE

(Rapitenca)

SAUMELL
(Batea)

KAZU
(Ametlla)

ERIC
(La Cava)

J.L. ROSALES
(Rapitenca B) PRUNERA

(Flix)
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FUTBOL SALA 
En la divisió d’honor de 
futbol sala, el cap de setmana 
vinent es disputarà la darrera 
jornada: l’Amposta visita 
l’Huracans de la Selva i la 
Sénia rebrà el Salou. El Tor-
tosa va disputar el seu darrer 
partit a la pista de l’Andorra, 
el dissabte passat, guanyant 
per 2-4. 

REM  
Aquest cap de setmana 
l’estany de Banyoles fou 
l’escenari del Campionat de 
Catalunya de rem. Hi van 
participar un total de nou 
clubs catalans. El Club Nàutic 
Amposta va quedar segon de 
Catalunya amb 1940,10 darre-
ra del Club Natació Banyoles. 
Del CN Amposta van viatjar 
més de 90 remers i remeres 
record històric del club. Van 
assolir 37 Medalles. 8 el Club 
de Rem Tortosa i 6  l’Associa-
ció Rem la Ràpita/Club Nàutic 
Sant Carles.

HANDBOL 
CLUB PERELLÓ  
Dissabte, l’equip juvenil va 
desplaçar-se a Terrassa per 
jugar contra l’Handbol Ter-
rassa la semifinal de primera 
catalana. Una eliminatòria a 
partit únic i que va ser molt 
competida i emocionant. El 
resultat fou d’empat a 22 i 
l’equip perellonenc va caure 
als penals.

FUTBOL 
SALA: LLIGA 
EBRENCA  
Resultats:

Lligallos-Campredó 2-2

AFS Deltebre-Benifallet 0-4

Aldover Paüls-Dertochip sus

Roquetes-Motors Deltebre 2-3

Classificació: 1. Benifallet 17 
punts; 2. Toscà, 16; 3. Campre-
dó  13; 4. MM AFS Deltebre 11; 
5. Lligallos, 8;  6. Dertochip, 
8; 7. FF Motors AFS Deltebre, 
7;. 8. Roquetes, 6 i 9. Aldover 
Paüls  1 punt. 

MÉS 
NOTÍCIES

Fa dos caps de setmana, el 
millor twirling de les terres de 
l’ebre es va trobar al pavelló del 
Centre esportiu del Delta, que 
va acollir la semifinal d’Espanya 
de la zona de Tarragona. Hi van 
participar atletes de totes les 
categories i va destacar, per 
sobre tot, el nivell de l’elit.
La prova era obligatòria per 
poder anar al campionat d’Es-
panya que es farà el primer cap 
de setmana de juliol a Múrcia i 
va servir també per donar aire a 
un esport, que com la resta, ha 
passat un any molt complicat.  
I el cap de setmana passat, el 
Club Twirling Deltebre també 
organitzà el campionat de Ca-
talunya base, on hi participaren 
127 atletes. Tot un èxit organit-
zatiu, amb bons resultats pels 
esportistes locals. 

El Club Twirling 
Deltebre va 

organitzar el  
campionat de 

Catalunya base

La trobada de mini-volei dels 
Jocs Esportius Escolars or-
ganitzada dissabte passat al 
pavelló de Roquetes pel Con-
sell Esportiu del Baix Ebre va 
reunir un centenar d’esportis-
tes de les categories benjamí 
i aleví. El format de l’activitat, 
una matinal lúdica on els xi-
quetes i xiquetes jugaven sen-
se cap pressió competitiva, 
també estava pensada com a 
cloenda del programa “Juga a 
Volei a l’Escola” que s’ha dut a 
terme amb força èxit a diver-
sos centres de la comarca du-
rant l’últim trimestre del curs 
lectiu. La jornada va comptar 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Roquetes i  també del Club 
Volei Roquetes, que amb els 
seus jugadors sèniors va re-
alitzar una exhibició davant 
tota la canalla. A l’acabar tots 
els participants van rebre una 
medalla commemorativa de 
mans de Cinta Espuny, repre-
sentant territorial de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya 
a les Terres de l’Ebre.

La trobada de 
mini-volei dels jocs 
esportius escolars 

reuneix un centenar 
d’esportistes al 

pavelló de Roquetes

MOTO 3

ATLETISME

Jeremy, segon a Montmeló

Campionat de 
Catalunya Absolut

El Gran Premi de Catalunya, 
amb uns 20.000 espectadors, 
va ser el primer de la tempo-
rada amb públic a les grades.  
En la primera cursa del dia, el 
valencià Sergio García Dolch 
es va endur la victòria en 
Moto3. Després d’ell, va cre-
uar la línia de meta el jesusenc 
Jeremy Alcoba i, després, 
Jaume Masia. No obstant 
això, una sanció a Masia per 
superar els límits de la pista 
en l’última volta el va relegar 
a la quarta posició. La propera 

Participació de l’Atletisme Ter-
res de l’Ebre al CAMPIONAT 
CATALUNYA ABSOLUT (mà-
xima competició catalana de 
totes les categories), a Igua-
lada. 
Laia Monforte, setena a la FI-
NAL dels 200mll amb 25”02 
(+2,3v).
Gabriela Ruiz (sub16) 12 a les 
semis dels 100mll amb 12”66(-
0,5v) i a la llargada no va poder 
finalitzar el concurs per mo-
lèsties al peu.  Cinta Herrero 
(sub18) 11a a les semifinal dels 
400mll amb 1’01”02
Resultats pel que fa al control 
al Serrahima de diumenge, 
Hugo Colomé 5m86 a la llar-
gada i 39”78 als 300mll MMP; 
Joan Martínez MMP amb 4m63 
a la llargada i MMP als 300mll 
amb 41”20; Arnau Rodríguez 
MMP als 300mll amb 40”39; 
Júlia Espuny MMP als 600mll 
amb 1’55”48; Itziar Santillana 
MMP al disc amb 19m34; Jú-
lia Ferrando debut als 100mll 
amb 13”70 i MMP a la llargada 

amb 4m95; Dan Galiana de-
but a la llargada amb 5m39 i 
1’33”51 als 600mll; Pau Mon-
forte MMP a la llargada amb 
5m10.
Per últim, al Campionat de 
Catalunya màsters:
-Sergi Hidalgo 2n al 1500 M40
-Òscar Gómez 2n al 1500 M40
-Xavier Andreu 2n al 100 m 
tanques M55
-Lluís Puentes 5è al 5000 M50
-Àlex Izquierdo 9è al 5000 
M35
- Oscar Gómez 5è al 1500
“Aconseguir anar a un campi-
onat sènior sent sub 20, sub 18 
i sub 16 és extraordinari. I els 
màsters estan a un gran nivell”.

cursa serà el cap de setmana 
del 18 al 20 de juny a Holanda.
Jeremy, al seu Facebook, no 
ocultava la satisfacció: “poder 
pujar al podi a casa i davant de 
l’afició és increïble. Estic molt 
feliç, perquè després de tants 
caps de setmana amb mala 
sort, a la fi, poder completar 
un diumenge i acabar així és 
increïble. Vull donar les gràci-
es al meu equip @gresiniracing 
per la increïble posada a punt i 
el saber aprofitar-la”.
Foto: Facebook Jeremy

HANDBOL
El sènior masculí del Centre 
d’Esports, segon a la Copa

El sènior masculí del Centre 
Esports Tortosa va disputar 
l’últim partit de la copa, aca-
bant en segon lloc a la clas-
sificació, el que vol dir que ha 
quedat segon de la província 
de Tarragona, per darrere del 
Salou, equip que ha estat un 
esglaó per damunt. 
En el darrer partit, els torto-
sins van imposar-se al Tarra-
gona HC per 29-25.

C.E.Tortosa: Joen (4 aturades), 
Teruel (7 aturades), Ele (4), 
Barrobes (7(1p)), Audi (4(1p)), 
Blai , Robert (5), Aleix (2), Pep 
(4), Didac (1), Francesc (1), 
Cosmin , Fermin, Jose (1).
“Bona actuació dels tortosins 
a la copa i bona feina dels en-
trenadors, que tot i que han 
tingut molts jugadors nous 
i molt joves; els han sapigut 
conjuntar”.
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• 200 g d’arròs del Delta
• 2 ou
• salsa de tomàquet
• 1 plàtan (mascle)
• 1 fulla de llorer
• 2 gra d’all

Cou l’arròs durant 18-20 mi-
nuts en abundant aigua  bu-
llint amb una mica de sal i la fu-
lla de llorer. Quan estigui llest, 
Escorre’l i refresca’l. Aboca l’oli i 
els alls laminats en una paella a 
foc fort, quan els alls agafin co-
lor, afegeix l’arròs i barreja’l bé. 
En una altra paella amb abun-

dant oli, fregeix els ous. Passa 
els plàtans per farina i fregeix-los 
en aquesta mateixa paella. Uti-
litza una tassa o un motlle per a 
presentar l’arròs. Unta l’interior 
amb una mica d’oli, omple’l d’ar-
ròs i desemmotlla sobre el plat. 
Aboca una cullerada de salsa de 
tomàquet sobre l’arròs i decora 
amb una fulla de julivert. Serveix 
al costat l’ou i el plàtan fregit. 
Bon profit!

ARRÒS
A LA CUBANA

INGREDIENTS  

PREPARACIÓ:
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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

Si havies iniciat una 
relació de parella, 
podeu viure un 
temps de certa 
distància, per motius 
externs a vosaltres. 
Mart a Casa VIII 
activa la introspecció 
i la vida sexual.

aquari
21/01 al 19/02

El bon aspecte d’Urà 
amb Venus, facilita 
que puguis conciliar 
una mica més la vida 
personal amb la 
familiar. Si més no, 
aquest podria ser un 
dels teus objectius 
actuals.

sagitari
23/11 al 21/12

Amb Mart a Casa 
IX actualitzes la teva 
forma de vida, ja que 
vols deixar enrere 
alguns mals hàbits. 
Ja tens el cap posat 
a les vacances. Pots 
rebre una declaració 
d’amor.

escorpí
24/10 al 22/11

Amb Sol i Mercuri a 
Casa VIII et mantens 
en silenci. Sents que 
has de ser prudent 
amb el que dius, so-
bretot en assumptes 
d’amor. Mart a Casa 
X activa el sector 
professional.

balança
24/09 al 23/10

Et rebel·les a les 
imposicions i no ac-
ceptes que et diguin 
què has de fer. Algú 
podria sorprendre’s 
per la teva contun-
dència. Atracció 
sexual no resolta 
amb una amistat.

àries
21/03 al 20/04

Mart a Lleó et pot 
ajudar a emprendre 
un projecte que fins 
ara postergaves. 
També facilita la 
pràctica d’esports. 
Vigila amb l’excés de 
vehemència. Pensa 
abans de reaccionar.

cranc
22/06 al 23/07

Possibles canvis al 
sector econòmic. 
Potser has de cercar 
unes millors condi-
cions bancàries o 
demanar un préstec. 
Vigila amb els furts, 
no perdis de vista les 
teves coses.

verge
24/08 al 23/09

Si havies aparcat la 
idea de la paternitat, 
recobres l’interès i 
t’ho planteges de 
nou. Pots experi-
mentar una mica 
d’insomni o somniar 
molt i sentir que no 
descanses prou.

taure
21/04 al 21/05

Si no tens parella, 
es poden donar 
oportunitats de 
conquesta i podries 
trobar-te havent 
d’escollir. Valores 
especialment la 
llibertat i ara no vols 
massa compromisos.

peixos
20/02 al 20/03

Possiblement toca 
fer front a una 
despesa inesperada, 
però també és cert 
que rebràs uns di-
ners pendents. Fes 
cas a la intuïció res-
pecte a una persona 
del teu interès.

lleó
24/07 al 23/08

Mart al teu signe 
inclina a l’acció. Aug-
menta la valentia i la 
necessitat d’exercici 
físic. Pot donar-se 
una forta atracció 
amb algú, però 
compte que no es 
torni obsessió.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri retrògrad 
pot portar retroba-
ments. Pot tractar-se 
d’amics de la infante-
sa o d’exparelles que 
et cerquen per les 
xarxes socials. Més 
moviment al sector 
laboral.

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..  



MALRUBÍ /MARRUBI 
MARRUBIO 
MARRUBIUM VULGARE

Fulles peciolades, irregularment dentades, profundament ruscadores i reticulades d’aspecte encrespat, peludes i rugoses i pel darrere fulla amb nervis marcats.

Us: fulles, tiges i summitats florides fresques o seques.
Propietats: És un potent cremador de greix, hipotensor, ulceres pulmó, aparell respiratori, sedant, antiespasmòdic, vòmits i dispèpsies nervioses, ansietat, 
menopausa nerviosa i tos-ferina.

Amb les fulles seques es prepara una infusió per ajudar a mitigar problemes digestius i alteracions respiratòries.
Es posen les fulles al cul del got i es tira l’aigua bullent a sobre i es deixa reposar 5/7 minuts. Es pren cada dia de 2 a 3 tasses 30 minuts abans de les 
menjades i es pot endolcir amb estèvia o mel.
Juntament amb 2 cullerades soperes de vinagre de sidra ingerides prèviament a les menjades, és un complement per a aprimar-se perquè no deixa 
metabolitzar els greixos.

En altes concentracions pot produir arrítmies cardíaques, alteració del cicle menstrual o produir avortament i en reduir la tensió està contraindicat per a qui 
tingui hipotensió.

Herbassars formats en pistes forestals, en terrenys erms solejat i sec. També pot conrear-se en jardins i testos als balcons.

Si es deixa fermentar té una olor fètida

DESCRIPCIÓ: 

ÚS I PROPIETATS: 

CULTIU I ON LA PUC TROBAR

19

CONTRAINDICACIONS I PRECAUCIONS: 

M
IQ

U
EL

 B
IA

RN
ÉS

MÈTODE DE PREPARACIÓ: 

OBSERVACIONS I CURIOSITATS
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