
El nou delegat del Govern a les Terres de l’Ebre ha assegurat que prioritzarà la recuperació econòmica i social del 

territori perquè amb la crisi de la covid no es quedi “més enrere”. Salvadó (ERC) espera el judici per l’organització 

de l’1-O a la Ràpita, on és tinent d’alcalde, però ha defensat que la repressió política i la possibilitat que l’inhabilitin “no 

l’ha de condicionar per treballar pel territori”. P3 

El Parlament aprova crear una comissió d’estudi 
sobre la protecció del delta de l’Ebre

                    P6

El Parlament ha aprovat crear una comissió d’estudi sobre la protecció del delta. La proposta de resolució 

fou presentada per ERC. L’objectiu de la comissió és estudiar i seguir les mesures de protecció del delta 

impulsades per les administracions competents i les entitats territorials i ambientals.
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EDITORIAL
La violència vicària: 
la cara més cruel de la violència de gènere

Edita:

No podem 
imaginar este dolor. Un 

dolor que no és físic, però que 
entra dintre de la violència de 
gènere i és la violència que 
s’exerceix als fills/es per fer 
mal a la mare.
L’expressió més sàdica i cruel 
d’aquesta violència és matar als 
fills o filles per enterrar en vida a 
la mare. Una violència que té di-
versos tipus de manifestacions, 
com l’econòmica, que és pot-
ser l’aspecte més desconegut, 
però també s’ha d’entendre que 
la violència de gènere no no-
més afecta les dones pel fet de 
ser-ho, no és un atemptat con-
tra el sexe femení únicament, 
sinó que és un atemptat contra 
la maternitat i la infància, i cal-
dria entendre la violència vicària 
amb perspectiva d’infància i no 
només de gènere.
Sabem quants menors han estat 
assassinats per violència vicària? 
L’últim informe de Menors víc-
times mortals en casos de vio-
lència de gènere contra la seva 
mare a Espanya calcula que 39 

menors han estat assassinats 
pels seus pares o la parella de 
la seva mare des que es tenen 
registres. A Espanya va ser l’any 
2013 quan es va començar a 
comptabilitzar la xifra de menors 
víctimes de la violència masclis-
ta: tant aquells que han estat as-
sassinats pel pare (o parella de la 
mare) com aquells que queden 
en situació d’orfandat després 
que la mare hagi estat assassina-
da. Fins llavors els fills de pare-
lles separades morts a les mans 
dels pares no eren considerats 
víctimes de violència de gène-
re. Leonor, de set anys, va ser la 
primera víctima reconeguda en 
aquest sentit: el seu pare la va 
assassinar l’abril de 2013 mentre 
complia el règim de visites im-
posat per un jutge, tot i l’ordre 
de protecció de la qual sí que 
gaudia la seva mare. Però si hi ha 
un cas que va marcar un abans 
i un després en aquest camp va 
ser el de José Bretón, qui va ma-
tar els seus fills, Ruth i José, de 
sis i dos anys, aprofitant que es-
taven sota la seva custòdia. Això 

va ocórrer també en 2013, i dos 
anys més tard es va començar 
a considerar els menors que es 
troben en un entorn de violència 
de gènere com a víctimes. Però, 
per què un pare mata els seus 
propis fills? En general i segons 
diferents estudis s’assenyala que 
en aquests casos “no hi ha un 
amor cap als fills” ni tampoc un 
“respecte real”.  “Aquests homes 
violents, davant els obstacles 
que les lleis i la justícia posen 
al seu afany d’exercir la violèn-
cia sobre qui consideren ‘la seva 
propietat privada”, han trobat la 

manera de continuar exercint 
violència i maltractament a tra-
vés de la part més vulnerable: 
les seues filles i fills “. Així ho ex-
plica també la psicòloga clínica 
i forense Sonia  Vaccaro, qui va 
encunyar precisament el terme 
de violència vicaria. En decla-
racions a La Vanguardia, el psi-
còleg forense Javier Urra va ex-
plicar que “aquests assassins no 
solen interpretar que posen fi a 
la vida de persones que porten 
la seva sang, la seva pròpia des-
cendència: el que ells fan és ma-
tar els fills de la seva parella...”. 

Amb la pandèmia de 
la COVID-19 es van 

aturar Dilluns, 7 de juny, 
s’ha iniciat un servei d’SMS 
interactius per als usuaris 
que tenen visita programada 
als serveis d’Al·lergologia, 
Otorrinolaringologia, 
Obstetrícia i Ginecologia, i 
Cirurgia General i Digestiva, 
que s’anirà ampliant 
progressivament les 
properes setmanes.  
El recordatori de citació a 
través d’SMS interactius, que 
s’envia quinze dies abans de 
la visita o la prova diagnòstica, 
consisteix en la tramesa d’un 
enllaç a través del qual el pa-
cient que el rep té accés a les 
seves citacions futures. 
Un cop l’usuari accedeix a 
l’aplicació, pot confirmar l’as-
sistència a la visita, sol·lici-
tar-ne un canvi o cancel·lar-la. 
A més a més, en cas que es 
tracti d’una prova que reque-
reix una preparació prèvia, 
també hi trobarà la informació 

L’SMS interactiu per a les visites a 
l’Hospital Verge de la Cinta ja és una 

realitat
relativa i informació de com 
arribar al centre.
Per l’altra part, els professio-
nals poden visualitzar l’estat 
dels SMS i gestionar els can-
vis sol·licitats pels pacients. Si 
l’usuari no anul·la ni confirma 
la cita, tres dies abans de la vi-
sita rep un segon SMS d’avís.
Fins ara s’han enviat un total 
de 1.620 SMS, dels quals un 
94% han sigut de confirmació 
de visita, un 4%, de propostes 
de replanificació i menys d’un 
2%, de cancel·lacions.
Amb aquesta innovació, que 
aporta més flexibilitat, celeri-
tat i facilitat en el procés de 
citacions, la Gerència Terri-
torial de l’ICS Terres de l’Ebre 
pretén millorar la programació 
de visites i disminuir substan-
cialment l’absentisme a les 
consultes, la qual cosa té una 
implicació en la reducció de la 
llista d’espera. 

Per més explicació, veure 
contraportada.

Veure edicions anteriors a la nostra web 
www.mesebre.cat
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CIURÓ MANTÉ 
EL COMPROMÍS 
DE RETIRAR EL 
MONUMENT 
La consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, ha reiterat 
el compromís del Govern 
d’elaborar un projecte de 
llei de memòria històrica 
que no serà “neutral ni tebi 
davant del feixisme”. Ciuró ha 
refermat la voluntat de l’exe-
cutiu de retirar simbologia 
franquista dels espais públics, 
amb especial urgència pel 
que fa al monument de 
Tortosa.

ELS AFECTATS 
PEL CASTOR 
DEMANARAN MÉS 
DE 325.000 EUROS 
PER DANYS 
MORALS
L’Associació d’Afectats per la 
Plataforma Castor (Aplaca) 
demanarà més de 325.000 
euros per danys morals a ES-
CAL UGS, concessionària del 
fallit magatzem de gas, 2.500 
euros per cadascun dels més 
de 130 socis d’Aplaca. La 
denúncia civil haurà d’esperar 
que hi hagi una sentència 
ferma del procediment penal 
que comença a l’octubre a 
l’Audiència Provincial de 
Castelló. 

ÚS DE LA 
MASCARETA
El president del govern 
espanyol, Pedro Sánchez, ha 
afirmat aquest dimecres que 
“aviat” l’ús de mascareta al 
carrer deixarà de ser obliga-
tori. D’altra banda, el Procicat 
aprova els espais de ball a fes-
tes majors i amplia a deu les 
persones en taules exteriors 
de restaurants. Confirma que 
l’oci nocturn podrà obrir fins 
a les 3.30 hores a partir del 
21 de juny amb registre previ 
dels clients. 
Finalment, dir que Salut obre 
la franja de vacunació de 35 a 
39 anys. 

MÉS 
NOTÍCIES

Salut lamenta que l’empresa de cireres de Tivissa afectada 
per un brot no volgués vacunar els treballadors

El Departament de Salut ha 
lamentat que l’empresa Ceri-
ma Cherries de Tivissa (Ri-
bera d’Ebre), afectada per un 
brot amb 71 persones positi-
ves de covid-19, no volgués 
vacunar els empleats. Ho ha 
assegurat aquest dijous des 
d’Alcarràs la secretària de Sa-
lut Pública, Carmen Cabezas. 
“Se’ls hi va oferir la vacunació 
i també la possibilitat d’anar 

a un punt molt proper a l’em-
presa, però no va ser possible 
organitzar-ho”, ha afirmat, i ha 
recordat que “la vacunació és 
voluntària”. Cabezas ha apun-
tat que la majoria dels positius 
són asimptomàtics i altres són 
casos lleus, i que s’espera que 
en els propers dies es conegui 
el resultat de la seqüenciació 
que permetrà conèixer la vari-
ant del virus. Dels 71 positius, 

60 són treballadors i els onze 
restants són de contactes es-
trets. Amb tot, Salut ha ofert a 
Cerima Cherries vacunar tots 

els treballadors que han tin-
gut resultats negatius en el 
cribratge i a priori s’iniciarà 
tan aviat com sigui possible.

Les dades de la pandèmia a les Terres de l’Ebre van tornar 
a baixar, ahir, després de la pujada dels  dies anteriors

Els casos de contagis 
confirmats acumulats 

a les Terres de l’Ebre 
s’elevaven ahir dijous a 
11.143 (la setmana passada 
eren 11.087).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 56 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
47). La velocitat de propagació 
del virus se situa en 1,85 (set-
mana passada era 0,53). És su-
perior a l’1 i això significa que 
la pandèmia ha crescut. El risc 
de rebrot està ara en 96 (di-
vendres passat era de 34). Ha 
tornat a pujar. Per comarques, 
la Ribera d’Ebre està en 250. 
El Montsià en 54, i al Baix Ebre 

amb 106. La Terra Alta està a 
126.
Aquest dijous a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 7 nous posi-
tius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigè-
nic ràpid. En dades d’ahir, el 
nombre total de morts des que 
es va iniciar la pandèmia és de 
180 (igual setmana passada). 
Segons les dades oficials fa-
cilitades ahir per Salut, hi ha 3 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Ter-
res de l’Ebre (divendres passat 
8). Pel que fa a les dades d’in-
gressats a l’UCI, ahir dijous es 
comptabilitzaven 10 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 

la Cinta (2 per covid). Setma-
na passada eren 15 (4 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 35 per 
cada 100.000 habitants, pels 
16 de la setmana anterior. 
El 3.28 % de les proves que es 
fan donen positiu, (1,74 diven-
dres passat). A la regió sanità-

ria de l’Ebre, fins ahir, s’han va-
cunat de la primera dosi 86.417 
persones. Un total de 57.624 
han rebut ja la pauta completa.

La pressió hospitalària 
segueix baixant.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

10 persones a l’UCI, 
2 d’elles per Covid

RELLEU
Albert Salvadó, nomenat nou delegat territorial 

del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
El govern de la Generalitat 

ha anunciat aquest 
dimarts que el nou delegat 
territorial a les Terres de 
l’Ebre serà Albert Salvadó i 
Fernández.                 
Salvadó que des del mes d’ 
agost de 2019 dirigeix l’Institut 
per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre (IDECE), 
havia estat cap del Gabinet del 
delegat territorial del Govern, 
Lluís Salvadó, entre els anys 
2006 i 2010. Enginyer tècnic de 
professió i postgrau en gestió 
directiva, ha treballat en dife-
rents empreses del sector privat 
i pel que respecta a l’àmbit polí-
tic va ser gerent del Consell Co-

marcal del Montsià entre 2004 i 
2006; i avui dia és tinent alcal-
de de l’Ajuntament de la Ràpi-
ta i responsable de la regidoria 
d’Hisenda i Promoció Econòmi-
ca. Salvadó va ser president de 
la Federació de l’Ebre de l’Es-
querra Republicana, entre els 
anys 2015 i 2016, i des del 2020 

és el responsable de la Secreta-
ria d’Acció Política i Sectorial.
Albert Salvadó ha pres el relleu 
a Xavier Pallarés com a delegat 
del Govern a les Terres de l’Ebre. 
En la reunió de traspàs d’aquest 
dimecres, Salvadó ha assegurat 
que prioritzarà la recuperació 
econòmica i social del territori 
perquè amb la crisi de la covid 
no es quedi “més enrere”. El nou 
delegat espera el judici per l’or-
ganització de l’1-O a la Ràpita, 
on és tinent d’alcalde, però ha 
defensat que la repressió polí-
tica i la possibilitat que l’inhabi-
litin “no l’ha de condicionar per 
treballar pel territori”. Pallarés 
s’ha acomiadat amb agraïments 

al món local i al funcionariat i ha 
recordat que el Govern a l’Ebre 
ha de fer “més soroll” perquè 
es tingui en compte el territori, 
“una Catalunya molt rica que és 
la del sud”.

Salvadó pren el relleu 
de Xavier Pallarés que 

ha estat delegat del 
Govern a l’Ebre durant 

més d’una dècada



4 DIARI MÉS EBRE • divendres 18 de juny / 2021 tortosa

UNA RUTA PER 
A RECORDAR A 
MANUEL PÉREZ 
BONFILL 
Demà, 19 de juny, es compli-
ran tres anys de la mort de 
l’escriptor i professor Manuel 
Pérez Bonfill. La seua petjada 
literària, però també altres 
facetes de la vida de Pérez 
Bonfill, seran protagonistes 
ara d’una ruta per diversos 
espais de la ciutat que volen 
donar a conèixer aspectes no 
tan coneguts d’un dels literats 
de referència de l’últim segle 
a Tortosa.

PSC
El PSC fa balanç de dos anys 
de mandat “convençuts de la 
feina feta per servir a la ciu-
tadania i millorar la vida dels 
tortosins i tortosines”. Enric 
Roig: “estem dibuixant un 
impuls a la ciutat de Tortosa 
i als seus pobles i EMD’s per 
continuar avançant com a 
veritable capital cultural, eco-
nòmica i social de les Terres 
de l’Ebre”.

HOMENATGE AL 
MESTRE MONCLÚS
La Banda de Música Munici-
pal de Tortosa homenatjarà 
un any més al mestre Joan 
Monclús, director de la for-
mació entre 1943 i 1969, que a 
més també va ser director de 
l’Escola Municipal de Música 
de la ciutat. Serà demà dis-
sabte, 19 de juny, a les 19.30 
h, amb el concert tradicional 
que té lloc a la plaça que 
porta el nom del mestre, a 
Ferreries.

MANEL DE LA 
VEGA
El tortosí Manel de la Vega, 
designat senador pel Parla-
ment de Catalunya el passat 
13 de maig, ha estat nome-
nat portaveu de Formació 
Professional i Pesca del Grup 
Parlamentari Socialista al 
Senat.

MÉS 
NOTÍCIES

Tortosa posa en marxa al barri de Remolins 
un nou punt per a la recàrrega de vehicles elèctrics

La xarxa de punts de recàr-
rega de vehicles elèctrics a 
Tortosa s’ha incrementat, 
l’última setmana, amb la po-
sada en funcionament d’un 
nou dispositiu a Remolins. 
Concretament, està situat 
a la plaça de la Immacula-
da, al davant de la comis-
siaria de la Policia Local. 
D’esta manera, se suma als 
altres punts de recàrrega ja 
existents a la ciutat, situats 

a l’avinguda de la Generali-
tat, al davant del parc Teodor 
Gonzalez; a la plaça 1 d’Oc-
tubre, al costat del complex 
esportiu WIN, i al carrer de 
Barcelona, a l’exterior del 
Consell Comarcal del Baix 
Ebre. En els pròxims mesos, 
Tortosa té previst seguir ins-
tal·lant nous punts de recàr-
rega de vehicles elèctrics, re-
partits en diversos punts del 
municipi.

POLÍTICA
El govern municipal recorda a ERC que “la 

competència de comerç és de la Generalitat”
El govern de Tortosa 

ha volgut puntualitzar 
diversos aspectes, en relació 
a la nota emesa pel grup 
municipal d’ERC sobre 
l’atorgament de subvencions 
als comerços de la ciutat.                  
En primer lloc, el govern recor-
da que “les competències sobre 
comerç corresponen al govern 
de la Generalitat. De la matei-
xa manera que va ser el govern 
català, a través de les decisions 
preses en el marc del Proci-
cat, qui va decretar les ordres 
de tancament de les activitats 
comercials i de serveis durant 
mesos”. Unes ordres sobre les 
quals no sempre el govern de 
Tortosa “hi va estar d’acord, ja 
que no tenien en compte el 
comportament diferenciat que 
la pandèmia tenia als territoris 
de Catalunya, i especialment a 
les Terres de l’Ebre”. 
Així mateix, recorda que la Ge-
neralitat “no va acompanyar 
l’ordre de tancament de l’ac-
tivitat comercial d’una com-

pensació econòmica ajustada 
a les necessitats generades 
pel decret al conjunt del país. 
Fruit d’això va ser que moltes 
activitats no van poder optar a 
cap ajut per part de l’adminis-
tració catalana”. El govern de 
Tortosa aclareix que, “tot i no 
ser-ne el responsable”, va es-
tablir dos línies de subvenció 
“per a ajudar als comerços que 
no podien dur a terme la seua 
activitat a la ciutat. La primera, 

amb un total de 350.000 eu-
ros, per al conjunt d’empreses 
que van haver de tancar durant 
el confinament. La segona, de 
150.000 euros, per als establi-
ments del gremi de la restau-
ració i les empreses de serveis 
personals (estètica), afectades 
per les posteriors ordres de 
tancament del Procicat”. El va-
lor de les línies “es va calcular 
en base al nombre d’activitats 
registrades a la ciutat, de tal 
manera que cap empresa po-
gués quedar exclosa de rebre 
els diners corresponents”. Una 
vegada finalitzat el termini per 
a la presentació de peticions 
de subvenció, “l’Ajuntament ha 
fet efectiva l’ajuda al 93% de les 
peticions formulades en la pri-
mera línia de subvencions (326 
de 351), i al 86% de les petici-
ons formulades en la segona 
(101 de 117). Les sol·licituds que 
no s’han pogut estimar cor-
responen a casos d’empreses 
que no tenen la seua seu fis-
cal al municipi, que no havi-

en presentat la documentació 
requerida, o que no formaven 
part de la tipologia d’establi-
ments afectats per l’ordre de 
tancament”. D’altra banda, el 
govern informa que “aque-
lles ajudes inicials es veuran 
complementades a la tardor 
amb l’activació dels Bons Tor-
tosa: l’Ajuntament ja ha in-
clòs al pressupost un total de 
400.000 euros per destinar-los 
a vals de descomptes, que la 
ciutadania podrà bescanviar 
amb les compres que faça al 
comerç local de Tortosa. Uns 
descomptes equivalents a un 
33% de la despesa efectuada, 
la qual cosa comportarà que 
els Bons tindran un impacte 
econòmic de més d’1,2 milions 
d’euros sobre l’activitat econò-
mica del municipi”. 
Per tot plegat, el govern de 
Tortosa lamenta, “una vegada 
més, la voluntat dels grups de 
l’oposició, i en este cas d’ERC, 
per crear confusió entre la ciu-
tadania”.

El govern de Tortosa 
vol puntualitzar 

diversos aspectes, 
en relació a la nota 

emesa pel grup d’ERC 
sobre l’atorgament 
de subvencions als 

comerços

Campanya 
de promoció turística 

La campanya ‘Tortosa, tota una 
vida per vindre, un segon per 
enamorar-te’n’ ha sigut triada 
com una de les finalistes del 
New York Film Festival TV & 
Film Awards
La producció audiovisual es-
trenada l’estiu del 2020 figura 

entre les candidates a obtindre 
premi en este festival dels Es-
tats Units que té la seua seu a 
Las Vegas. Concretament, dins 
de la categoria de turisme.
Tortosa hi presenta la campa-
nya de promoció centrada en 
la tipologia de turisme familiar.

Estrena del festival Proto-
Tortosa Capital de la Cultu-
ra Catalana 2021 ha estat la 
llavor del festival Proto-, un 
certamen de música que por-
tarà a la ciutat intèrprets i pro-
fessors de renom com Rivka 
Golani, Francesc Valldecabres 
Santmarín i Marta Almajano. El 
certamen naix per reforçar la 
programació cultural de l’es-
tiu a la ciutat i la Festa del Re-
naixement. S’impartiran mas-

terclass a l’Auditori i l’Escola 
Municipal de Música, prèvia 
selecció i amb la possibilitat 
de seguir-les com a públic 
oient. De les classes en sorti-
rà un concert participatiu, un 
de música renaixentista, i un 
d’orquestra de cambra amb 
repertori inèdit recuperat de 
la Diòcesi de Tortosa. 
El festival Proto- se celebrarà 
entre el 16 i el 25 de juliol.
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MERCAT 
MUNICIPAL 
La Brigada Municipal està 
treballant aquests darrers 
dies en la construcció d’una 
sala refrigerada al Mercat 
Municipal que servirà per 
a la gestió dels residus que 
generen les parades. 

Així, en aquest espai les 
parades dipositaran la ma-
joria dels seus residus, es-
pecialment els que generen 
més molèsties, com l’or-
gànica. Des d’aquesta sala 
es recolliran directament 
per evitar així haver-los de 
dipositar a l’illa de conteni-
dors de fora. 
És una de les mesures per 
tal de resoldre els pro-
blemes que generen els 
contenidors ubicats fora 
l’espai. . 

L’ALUMNAT 
DEL MONTSIÀ 
RECUPERA 13 
PORTÀTILS 
PERQUÈ ELS 
UTILITZIN 
ALUMNES QUE 
NO DISPOSIN 
D’APARELLS
L’alumnat del FPI-PIP 
’Auxiliar de muntatge i 
manteniment d’equips 
informàtics’ de l’institut 
Montsià ha recuperat 13 
dels 15 portàtils en desús 
que el FabLab Terres de 
l’Ebre va recollir a finals del 
2020 dins la campanya ’Cap 
escolar sense portàtil’. 
Així, aquests 13 aparells es 
faran arribar a les famílies 
desafavorides amb fills i 
filles en edat escolar que 
no disposin d’ordinador 
portàtil per poder seguir 
amb normalitat els seus 
estudis. 
A més, gràcies a aquesta 
reutilització es dona una 
segona vida als aparells 
reduint el volum de residus 
generats.

MÉS 
NOTÍCIES

Les escoles de música i dansa d’Amposta presenten els 
ensenyaments que ofereixen a la ciutat

La regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament d’Amposta, en 
col·laboració amb les escoles 
de música de la Lira Ampos-
tina i la Unió Filharmònica, i 
les escoles de dansa de Jac-
queline Biosca i Maria Loza-
no, organitza demà dissabte 
19 de juny un tastet educatiu 
per donar a conèixer l’oferta 
que s’ofereix a la ciutat per 
formar professionals de la 

música i la dansa, en què es 
combinarà el so de les escoles 
de música amb les coreogra-
fies de les escoles de dansa. 
“Amposta forma part de l’Ali-
ança Educació 360, que tre-
balla, entre d’altres coses, per 
oferir aprenentatges fora de 
l’horari lectiu”, explica la regi-
dora d’Educació, Núria Marco, 
“i aquesta formació en mú-
sica i dansa, que es pot aca-

bar convertint en una sortida 
professional, és un d’aquests 

aprenentatges que tenim a la 
nostra ciutat”.

L’Ateneu Cooperatiu organitza la primera Fira del 
Consum Conscient d’Amposta

L’Ateneu Cooperatiu de les 
Terres de l’Ebre organitza, en 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment i el Mercat municipal 
d’Amposta, la primera Fira del 
Consum Conscient d’Ampos-
ta per a demà dissabte 19 de 
juny. La Fira vol ser l’aparador 
de les alternatives de consum 
responsable i en xarxa que te-
nim a l’abast al nostre territori 
amb un doble objectiu, segons 
les organitzadores, “modificar 
el coneixement que té la gent 
del carrer de les formes que 
hi ha de consum i apropar les 
proveïdores dels diferents ser-
veis que estan compromeses 
amb un consum responsable i 

de proximitat”.
L’Ateneu omplirà durant quatre 
hores, de les 10 a les 14 hores, 
la plaça del Mercat d’Ampos-
ta d’una vintena de parades de 
cooperatives, associacions i 
artesanes, com per exemple: 
Som Internet, Opcions, Som 
Energia, Som Mobilitat, La Se-
gona Volta o l’Enllaç de l’Ebre. 
Una invitació a tota la ciutada-

AJUNTAMENT
S’implementa el model islandès Planet Youth en la 
prevenció de consums de substàncies tòxiques
L’Ajuntament d’Amposta 

ha començat a treballar 
la prevenció de consums de 
substàncies tòxiques entre 
les i els adolescents amb el 
model islandès de prevenció 
Planet Youth.                   
Així ho ha explicat l’alcalde 
d’Amposta, Adam Tomàs, qui 
ha assenyalat que malgrat que 
l’Ajuntament ja fa anys que tre-
balla en prevenció de consum 
de drogues, s’ha adherit al mo-
del islandès perquè demostra, 
a través de mètode científic, 
els resultats a l’hora de reduir 
els nivells de consum a Islàn-
dia els darrers 20 anys. “És un 
projecte en el qual aportem 

24.000 euros en 4 anys i que 
pretén treballar amb tots els 
actors que tenen alguna cosa a 
fer en la prevenció del consum 
de drogues perquè el resultat 
sigui efectiu”, diu l’alcalde. Així, 

el Planet Youth fa un abordat-
ge del consum des d’un enfoc 
comunitari.   Es tracta de po-

tenciar els factors de protecció 
dels i les nostres adolescents i 
disminuir els factors de risc

La primera enquesta 
posa de manifest que 
s’està escurçant l’edat 

d’inici del consum i que 
l’alcohol i el tabac són 
les substàncies més 

consumides

nia a fer un recorregut per les 
diferents opcions de consum 
ètic i de proximitat des d’un 
punt de vista tant lúdic com 
pedagògic i un punt de tro-
bada per l’emprenedoria que 
vulgui conèixer proveïdores de 
l’economia social.
Com a complement a les ex-
positores hi haurà una xerrada 
sobre Sobirania alimentària i 
territori, una planta de reci-
clatge mòbil i diferents espais 
d’oci amb música i activitats 
per als més menuts.
La Fira del Consum Conscient 
d’Amposta se sumarà així al 
calendari d’activitats anuals de 
l’Ateneu Cooperatiu.

Serà demà dissabte 
dia  19 de juny a la 
plaça del Mercat
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ALLIBEREN 
TRENTA QUILOS 
D’ANGULES 
AL RIU EBRE 
PROCEDENTS 
D’UN DECOMÍS A 
L’AEROPORT DE 
MADRID 
L’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentà-
ries (IRTA) ha reintroduït 
trenta quilos d’angules 
al riu Ebre. Els exemplars 
van ser decomissats en 
un operatiu contra el 
tràfic il·legal a l’aeroport 
de Madrid el novembre 
passat. Ara, s’han alliberat 
fins a 260.000 exemplars 
d’aquesta espècie, tant al 
riu Ebre com al riu Oiartzun 
(Guipúscoa). La població 
d’aquesta espècie en perill 
d’extinció ha baixat de 
forma crítica en els darrers 
anys a causa de la conta-
minació, la sobrepesca, el 
furtivisme i els paràsits. 

GESTIÓ DE LES 
PRESES DEL RIU 
EBRE
La Universitat de Saragos-
sa elabora un informe tèc-
nic per denunciar judicial-
ment la gestió de les preses 
del riu Ebre. La Marxa pels 
Sediments, que començarà 
el dia 21, buscarà fons i 
difondrà el problema a les 
poblacions afectades. 

CERTAMEN XYZ
L’artista Àlvar Calvet és 
el guanyador del certa-
men XYZ d’intervencions 
artístiques efímeres de 
les Terres de l’Ebre amb 
l’obra “Guanyar Terreno”. 
A través de la denúncia i la 
reflexió, l’artista ha centrat 
la proposta en la regressió 
del Delta. 
Aquesta proposta va rebre 
el suport de més de 600 
persones que van participar 
en la votació popular.

MÉS 
NOTÍCIES

Comencen els tractaments en contra dels mosquits dels 
arrossars pròxims als nuclis habitats del delta

Els tècnics del Consorci de 
Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (Copate) han 
iniciat aquesta setmana els 
tractaments contra les lar-
ves de mosquits als arrossars 
perimetrals dels nuclis habi-
tats del delta de l’Ebre. En to-
tal s’efectuen un total de tres 
tractaments fins l’agost. En-
guany, el producte que s’uti-
litza per fer el tractament als 
arrossars es basa en la matèria 

activa ‘Bacillus thuringiensis’, 
comercialitzat amb el nom de 
Vectobac 12 AS i que els tèc-
nics del Copate ja utilitzen per 
tractar els mosquits als espais 
naturals i la mosca negra al riu. 
L’insecticida regulador del crei-
xement a base d’un inhibidor 
de quitina usat fins l’any passat 
no ha estat finalment autorit-
zat. Això encareix els tracta-
ments en un 40%.
Cadascun dels tractaments 

s’allarg durant tres dies. Es van 
iniciar a l’hemidelta esquerre, 
a les zones de l’Ampolla-Ca-
marles, l’Aldea, Deltebre i Riu-
mar i continuen a l’hemidelta 

dret, a les zones d’Amposta, 
Eucaliptus, Poble Nou, Sant 
Jaume d’Enveja, els Muntells 
i la Ràpita. En total, abastaran 
2.100 hectàrees d’arrossars.

El Parlament aprova crear una comissió d’estudi 
sobre la protecció del delta de l’Ebre

El Parlament ha aprovat cre-
ar una comissió d’estudi so-
bre la protecció del delta de 
l’Ebre. La proposta de reso-
lució, presentada per ERC, 
ha obtingut el suport de tots 
els grups a excepció de Vox. 
L’objectiu de la comissió és 
estudiar i seguir les mesures 
de protecció del delta impul-
sades per les administracions 
competents i les entitats ter-
ritorials i ambientals davant 
les amenaces de regressió, la 
subsidència, la minva del ca-
bal del riu i les conseqüències 
del canvi climàtic. 
La comissió, amb una durada 
vinculada a la de la legisla-

tura, estarà integrada per un 
membre de cada grup, hi as-
sistiran tècnics, especialistes 
i membres d’entitats i podrà 
redactar un informe final. 

El diputat d’ERC Lluís Sal-
vadó ha dit que aquesta co-
missió és “necessària” perquè 
els espais interadministratius 
que hi havia fins ara no han 
estat “suficients, ni eficients, 
ni prou transversals”. I ha de-
manat que el debat “no sigui 
només una cosa del territori, 
dels ajuntaments del delta i 
de les entitats del delta” per-
què la zona és “patrimoni de 
tot el país” i l’ecosistema més 
important de Catalunya.
Per part del PSC-Units, el di-
putat Joaquim Paladella ha 
demanat que aquesta comis-
sió sigui “útil” i que no es faci 
d’aquest tema “una lluita pel 

relat”, com intueix en les es-
menes a la proposta de reso-
lució d’ERC per part de Junts.
El diputat de JxCat Damià 
Calvet ha considerat que 
el delta “es mereix” aques-
ta comissió i ha pronosticat 
que serà “útil”. Ha apostat 
per treballar “de baix a dalt”, 
amb documentació científica 
sobre la taula i avançant amb 
“diàleg”, amb “rapidesa i efi-
càcia”. 
Calvet ha defensat l’esmena 
perquè els ajuntaments hi si-
guin presents i incloure-hi al-
tres espais de Deltebre. 
“Són esmena, no de lluita”, ha 
replicat a Paladella.

Proposta de resolució 
presentada per ERC

Tots els grups, a 
excepció de Vox, han 

votat a favor

MEDI AMBIENT

Deltebre projecta una inversió de 14 ME en 
equipaments, infraestructures i imatge de poble
Aquesta setmana s’ha complert 
l’equador de l’actual mandat 
municipal.                   
I és per aquest motiu que el 
govern de l’Ajuntament de Del-
tebre ha realitzat una roda de 
premsa per fer balanç d’aquests 
dos primers anys, marcats 
clarament per la pandèmia de 
la COVID-19 i pel temporal 
Glòria, i per explicar les inver-
sions, que sumen un total de 
14.000.000€, que s’han iniciat 
o que s’iniciaran en les prope-
res setmanes i mesos.
A la vegada, la roda de premsa 
també ha servit per explicar al-
tres qüestions de l’actualitat del 
municipi, com és el cas de l’es-
tat de la tramitació del POUM. 

En aquest sentit, la setmana 
passada va arribar un informe 
de Costes de l’Estat que donava 
validesa a l’aprovació del POUM 
amb condicionants. D’aquesta 
manera, tal com ha remarcat 
l’alcalde de Deltebre, Lluís So-
ler, “en les properes setmanes 
Deltebre disposarà finalment 
d’un POUM que ha de perme-
tre crear més oportunitats per 

a la ciutadania i agents socials i 
econòmics, i resoldre gran part 

de les problemàtiques urbanís-
tiques del municipi”.   

L’Ajuntament ha 
fet balanç dels dos 

primers anys de 
l’actual mandat
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DENÚNCIA 
D’UNIÓ DE 
PAGESOS AL 
PLA PER A LA 
PROTECCIÓ DEL 
DELTA DE L’EBRE 
Unió de Pagesos ha anunci-
at que la Comissió Europea 
ha admès a tràmit la seva 
denúncia presentada al Pla 
per a la Protecció del delta 
de l’Ebre el 19 de març 
passat. El sindicat retreia 
que el govern espanyol ha 
infringit dues directives 
mediambientals perquè no 
hi va incloure cap avaluació 
de les possibles reper-
cussions sobre les Zones 
d’Especial Protecció per a 
les Aus (ZEPA) ni sobre les 
Zones Especials per a la 
Conservació (ZEC). Tampoc 
va preveure, afegeixen, les 
mesures necessàries per 
evitar el deteriorament 
dels hàbits de les espècies 
protegides. Unió de Page-
sos ha celebrat l’admissió 
a tràmit com un primer pas 
perquè Brussel·les estudiï 
i analitzi si el document 
compleix la normativa 
comunitària i reclama para-
litzar la tramitació. 

L’AMPOLLA
L’Ajuntament ha finalitzat 
recentment les obres de 
millora del carrer Rave 
de Mar, situat al barri del 
Baconé, que estava afectat 
a causa dels temporals i 
tempestes que hi va haver 
l’últim any. Aquests fenò-
mens meteorològics van 
minvar considerablement 
l’ample de la calçada, que 
va passar de tenir entre 
4 i 5 metres d’amplada a 
tenir-ne 2 en alguns punts. 
A més a més, hi havia 
diversos sots al llarg de tot 
el tram afectat. La inversió 
en aquesta actuació, que 
ha tingut una durada d’una 
setmana aproximadament, 
ha estat de 12.032 euros i 
ha anat a càrrec de l’Ajun-
tament.

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament de l’Aldea edita un llibret de butxaca per 
potenciar els allotjaments, bars i restauradors aldeans

Des de la Regidoria de Tu-
risme de l’Ajuntament de 
l’Aldea han presentat el lli-
bret de butxaca, destinat a 
informar “al nostre turisme 
de tots el allotjaments, bars i 
restauradors que poden gau-
dir del nostre poble. Una guia 
que els serà molt útil per po-
der utilitzar i trobar allò que 
busquen. El Llibret el podran 
trobar fàcilment a la caseta 

de turisme en català, castellà, 
francès, anglès i alemany”.
Berta Royo regidora de Tu-
risme de l’ajuntament de l’Al-
dea: “Contenta d’haver pogut 
portar a cap aquest llibret de 
butxaca, ha estat molta feina 
i molt temps invertit per por-
tar-lo a cap però satisfeta del 
seu resultat. Crec que ens feia 
molta falta apostar pel mate-
rial que doni informació del 

que poden gaudir el turistes 
quan vinguin a visitar-nos .El 
fet d’estar traduït en quatre 
idiomes els ho farà més fàcil. 
Aquesta és la primera aposta 
però en vindran d’altres. Do-
nar les gràcies a tots els que 
m’han ajudat a fer- lo possi-
ble”.  
#impulsemlaldea #viulaldea
El llibret acompanyat de codis 
QR geolocalitza a l’instant la 

ubicació dels allotjaments, 
bars i restaurants per facili-
tar als turistes  la seua ubi-
cació. 

1000 exemplars
El llibret de butxaca, compta 
amb una primera edició de 
1000 exemplars i ja es podrà 
trobar a l’oficina de Turisme 
a partir d’aquest cap de set-
mana.

L’Ampolla celebrarà les Festes Majors de 
Sant Joan del 18 al 27 de juny

L’Ampolla celebrarà les Festes 
Majors de Sant Joan del 18 al 
27 de juny amb un programa 
d’activitats adreçat a totes les 
edats. Els actes començaran el 
18 de juny amb la inauguració 
oficial de la 1a Mostra Cultu-
ral de l’Ampolla. Durant el cap 
de setmana també hi haurà el 
IV Concurs de Ramaderies, la 
presentació oficial de la So-
cietat Unió Cultural l’Ampolla 
(SUCA), la inauguració de l’Ex-
posició de Dibuix i Pintura Po-
pular organitzada per la SUCA 
i el IV Concurs de Retalladors.
El vespre de la revetlla de Sant 
Joan, arribarà la Flama del Ca-
nigó a l’Ampolla amb la qual les 

reines de Festes 2020 i 2021 
encendran la tradicional fo-
guera de Sant Joan a la platja 
de les Avellanes. A la nit, al Port 
Pesquer, hi haurà l’actuació 

L’ALDEA
L’Ajuntament posa en marxa el servei 
d’acompanyament a la gent gran
Aquest servei estarà 

dirigit a satisfer les 
necessitats de ciutadans 
i ciutadanes majors de 70 
anys que visquin sols i que, 
per manca d’autonomia 
personal o com a 
conseqüència de la situació 
familiar personal no puguin 
dur a terme les tasques de la 
vida quotidiana a la seua llar 
i fora d’ella amb normalitat.                   
Berta Royo Regidora de Fo-
ment a les Persones: “Estem 
molt contents d’haver rebut la 
col·laboració de CaixaBank i 
Fundació “la Caixa” que ens pot 
ajudar a millorar la qualitat de 
vida de les persones”.
Gràcies a la seua capil·laritat 

territorial, la xarxa d’oficines de 
CaixaBank pot fer costat a la 
Fundació “la Caixa” en la seua 
labor social, detectant neces-
sitats d’entitats socials locals 
com les de l’Ajuntament de 
l’Aldea i canalitzant una part 
del pressupost de la Fundació. 
El projecte de l’Ajuntament de 
l’Aldea  farà possible que la 
gent gran aldeana tingui la vida 
més fàcil.

Amb col.laboració amb 
la Fundació “la Caixa” i 

CaixaBank

musical del grup Reckless.
El 24 de juny, el dia de la Fes-
ta Major, hi haurà la tradicional 
missa en honor a Sant Joan 
Baptista, l’ofrena, la processó 
de Sant Joan pels carrers de la 
població. El final de festa serà 
el diumenge 27 de juny, a les 
23 hores, amb la mascletada 
de fi de festa a la platja de les 
Avellanes. 
El regidor de Festes de l’Ajun-
tament de l’Ampolla, Lluís Ca-
brera, ha explicat que “gràcies 
al fet que enguany ens trobem 
en una millor situació podem 
recuperar alguns dels actes de 
la nostra festa, tot i que no tots 
els que voldríem perquè enca-

ra ens trobem en un punt de-
licat”, i ha recordat que “hem 
de gaudir de la festa, però hem 
de prendre totes aquelles me-
sures i precaucions que ens si-
guin recomanades”.

Programa d’actes amb 
activitats adreçades a 

totes les edats.

 Tornaran a celebrar-se 
actes taurins, primer 
municipi en fer-ho
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gaudeix de l’ebre

Marta Segura i Júlia Roca escollides representats majors 
infantil i juvenil de les Festes Majors 2021

Dissabte, 12 de juny, es va 
dur a terme l’acte per esco-
llir els representants majors 
infantil i juvenil de les Festes 
Majors de la Ràpita 2021, a 
la pista de patinatge. A cau-
sa les mesures establertes 
per fer front a la pandèmia 
de la covid-19, a l’elecció 
només han pogut assistir els 
62 representats que prota-
gonitzaran les festes de Sant 

Jaume d’enguany amb dues 
persones acompanyants. 
Una vegda s’ha fet un compte 
enrere Marta Segura, del Rà-
pita Club BTT, serà la Repre-
sentant Major Infantil 2021.
I Júlia Roca, del Centre Espor-
tiu Johnny Montañes, serà la 
representant del jovent rapi-
tenc aquestes festes majors 
2021 que tindran lloc al juliol, 
en honor al patró Sant Jaume.

ARRANJAMENT 
DE L’AVINGUDA 
PARE CASTRO 
L’Ajuntament de la Ràpita 
treu a licitació el projecte 
d’arranjament de la zona 
enjardinada i itinerari per a 
vianants del centre de l’avin-
guda Pare Castro per tal de 
poder reparar els paviments. 
Contemplant totes les actua-
cions necessàries per adequar 
l’avinguda, el projecte té 
un pressupost d’execució 
de 99.922 €. L’alcalde de 
la Ràpita, Josep Caparrós, 
declara que “amb aquesta 
licitació tirem endavant un 
projecte de legislatura per 
fer una actuació integral que 
millori l’aspecte i la mobilitat 
peatonal de l’avinguda Pare 
Castro, una de les avingudes 
més boniques i principals de 
la Ràpita que fa molts d’anys 
que es troba en mal estat”. 

2 ANYS DE 
MANDAT
Dimarts, 15 de juny, va fer 2 
anys que el govern municipal 
d’ERC “ens vam comprome-
tre a fer realitat la Ràpita 
que ens mereixem. Des del 
govern hem dedicat molts 
esforços i recursos a gestio-
nar la pandèmia per reactivar 
l’economia local i vetllar per 
les famílies vulnerables.  A 
més, estem fent realitat 
l’urbanització del c/ Cons-
tància; i seguim impulsant 
els projectes de millora de la 
piscina municipal, l’edifici de 
les Duanes, el pavelló nàutic i 
l’av. Pare Castro, que s’inicia-
ran enguany”.

IRTA
L’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries (IRTA) 
ha desenvolupat un model 
per predir l’abundància de 
microalgues tòxiques en 
aigües costaneres, un equip 
de cribratge de toxines en 
marisc, i una tecnologia per 
reduir el consum d’aigua i 
energia en la producció de 
processats. 

MÉS 
NOTÍCIES

montsià

La Ràpita organitza la revetlla de Sant Joan
amb foguera i música a la vora de la mar

LA RÀPITA
La Festa de la Plantada de l’arròs arriba amb gran 
varietat d’activitats, demà dissabte
La festa tindrà lloc aquest 

dissabte, 19 de juny, a les 
instal·lacions de la Fundació 
Plegadis.                    
Hi haurà tres torns gratuïts per 
conèixer els projectes de la fun-
dació i participar en la festa de 
la plantada que duraran una 
hora cadascun. En cada torn es 
podran inscriure un màxim 30 
persones. El primer s’iniciarà a 
les 10 h, el següent a les 11h  i 
l’últim a les 12 h. A partir de les 14 
h, tindrà lloc el taller de degusta-
ció de cuina deltaica. Per assistir, 
cal inscripció prèvia al següent 
enllaç: cutt.ly/lnH39aL. 
La festa s’ha presentat aques-
ta setmana. L’alcalde, Josep 

Caparrós, ha fet una crida a la 
participació i ha destacat que “es 
tracta d’una jornada que posa 
el Delta a l’abast de tothom, 
perquè qui vingui podrà gaudir 
d’una experiència tan autèntica 
i identitària del nostre territori, 
com és entrar al camp i plantar 
directament”. Per la seva banda, 
el coordinador de la Fundació 
Plegadis, Sergi Sales, ha expli-
cat que “amb aquestes activitats 
farem veure que l’arrossar no és 

només un lloc per produir arròs, 
sinó que és una part important 
dels ecosistemes perquè forma 
part de tot el conjunt d’animals i 
plantes que hi ha a l’entorn”.
Finalment, el responsable de les 
Terres de l’Ebre del Patronat de 
Turisme de la Diputació, Albert 

Folch, ha exposat que “és una 
festa que té l’eix central en la na-
tura i la identitat i, enguany, per 
promoure la destinació del Delta 
i totes les activitats que es poden 
fer comptem amb la presència 
d’una periodista d’un diari ale-
many que cobrirà la festa”.

Tindrà lloc a les 
instal·lacions

Plegadis

L’Ajuntament de la Ràpita or-
ganitza la revetlla de Sant 
Joan amb foguera i música a 
la platja del Garbí. Enguany, la 
revetlla consistirà en un con-
cert, el caliu de la foguera típi-
ca de Sant Joan i la instal·lació 
de taules a la sorra per sopar, 
mantenint la distància regla-
mentària entre els diversos 
grups. 
La revetlla començarà a les 
20 h amb l’obertura de por-
tes de l’espai on se celebrarà 
i, dues hores després, a les 
22 h, actuarà Filferro, el grup 
de música encarregat d’ame-
nitzar la vesprada. A partir de 
les 23.30 h, els Diabmonis La 

Ràpita protagonitzaran l’arri-
bada de la flama des del Cani-
gó i, posteriorment, es farà la 
lectura del manifest, l’encesa 
de la foguera i un espectacle 
pirotècnic a càrrec de l’entitat. 
La regidora de Cultura, Èrika 
Ferraté, es mostra il·lusionada 

per poder celebrar la revetlla 
a la platja i convida la ciuta-
dania a reservar una taula per 
gaudir de la nit màgica de Sant 
Joan. “Després de tantes res-
triccions, teníem moltes ganes 

d’organitzar una revetlla com 
la d’enguany i estem molt 
contents de tornar a reunir els 
rapitencs i rapitenques en un 
espai segur, acompanyats de 
música, foc i bon ambient”,

“Després de tantes 
restriccions, teníem 

moltes ganes 
d’organitzar una 
revetlla com la 

d’enguany”
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Avui divendres, a les 19 hores, 
a la Biblioteca Francesc Bala-
gué, s’inaugurarà l’exposició 
d’imatges sobre la festa tau-
rina a les nostres terres: “Los 
bous. Tradició i cultura a les 
Terres de l’Ebre”. Les imatges 
han estat capturades per fotò-
grafs/es del territori. L’exposi-
ció es podrà visitar des d’avui 
divendres fins el 16 de juliol en 
horari de biblioteca.

montsià
ALCANAR

EL MONTSIÀ 
RECULL 1.600 KG 
DE BROSSA 
Envasos, llaunes, cigarretes, 
i un infinit de residus més 
són els que s’han recollit a 
diferents espais naturals 
de la comarca del Montsià 
durant la setmana de la 
Natura. En total han estat 
1.600 kg de brossa. Alcanar, 
Godall, Sant Jaume, Freginals, 
Amposta i Santa Bàrbara són 
alguns dels municipis inscrits 
al repte Montsià Clean Up 
Challenge. El repte ha vingut 
per a quedar-se i la idea és 
que la gent també hi participi 
a títol individual. Ha tingut 
molt bona acollida, amb una 
fita inicial de 20.000 peces 
recollides ja en porta més de 
24.000. « És un orgull per 
l’ens comarcal poder fer de 
nexe d’unió entre els dife-
rents municipis del Montsià 
amb el repte perquè estem 
aconseguint que la comarca 
camini cap a una mateixa 
direcció, cap al respecte de la 
natura i de tot allò que ens 
envolta», valora el president 
del Consell Comarcal del 
Montsià, Joan Roig.

CONSELL

DIA DE L’ORGULL 
LGBTIQ+ 
Ahir dijous, 17 de juny, se 
celebrà a Alcanar l’acte ins-
titucional del Dia de l’Orgull 
LGBTIQ+ organitzat pel 
Consell Comarcal del Montsià 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Alcanar. L’acte 
fou a l’Institut Sòl de Riu 
d’Alcanar, amb la participació 
de membres del consistori 
canareu i del Consell Comar-
cal del Montsià, així com 
de la comunitat educativa i 
l’alumnat del centre.
A l’acte van haver-hi parla-
ments i també una d’activitat 
teatral basada en un monò-
leg, una proposta assequible 
que convidarà els i les joves 
a reflexionar i debatre alguns 
temes de l’actualitat vincu-
lats a la igualtat i llibertat 
sexual.

ALCANAR

SANT JAUME
Inauguració 

de “Los bous. 
Tradició i 

cultura a les 
Terres de 

l’Ebre”

S BÀRBARA

L’empresa de solucions au-
diovisuals i tecnologia Plata-
forma-Pro ubicada a Santa 
Bàrbara és l’encarregada de 
desenvolupar aquest projecte 
sorgit durant el temps de con-
finament i que té el suport de 
la Diputació per tal d’impulsar 
la reactivació econòmica del 
sector cultural. La iniciativa 
dels emprenedors Josep Pérez 
i Pilar Santiago consisteix en 
la creació, desenvolupament 
i actualització d’una app en la 
qual podrem descobrir artistes 
de la província per tal de con-
tactar amb ells o que entre els 
mateixos es creen sinergies. 
L’aplicació engloba les set arts; 
cinema, teatre, literatura, pin-
tura, escultura, dansa i també 
la música i pretén donar veu als 
artistes i també que els progra-
madors culturals, ajuntaments, 
entitats coneguin la tasca dels 
mateixos.
(La Plana Ràdio)

“La Capsa 
d’Art”, una app 

generada per 
dos planers

ULLDECONA

El proper dissabte, 10 de juli-
ol, a les 19.30 h a la pista del 
poliesportiu, es farà a Ullde-
cona l’acte de presentació de 
pubilles i pubills i elecció del 
Rei i la Reina de Festes Majors 
2021, que se celebraran del 
28 d’agost al 5 de setembre. 
Participaran també enguany 4 
pubilletes.
L’acte comptarà amb l’actua-
ció del grup “Pop Ladies” for-
mat per les veus de Sandra 
Polop i Sandra Acosta, con-
cursants del famós show te-
levisiu “La Voz”. Es tracta d’un 
tribut al pop femení amb les 
millors cançons d’Amaral, la 
Oreja de Van Gogh, Ana Tor-
roja, La Quinta estación i Malú 
entre altres. Per a poder assis-
tir al concert i l’elecció, cal-
drà registrar-se prèviament 
a l’Ajuntament, deixant nom, 
cognoms, dni i telèfon de 
contacte, i hi haurà aforament 
limitat per donar compliment 
a la normativa vigent. Les ins-
cripcions estaran obertes des 
del 29 de juny al 8 de juliol.

Elecció del Rei 
i la Reina de 

Festes Majors

GODALL

L’avís del foc de Godall, di-
marts, es rebia a les 15:24 ho-
res i s’iniciava  a tocar del punt 
quilomètric 9 de la carretera 
TP-3311, que uneix la Galera i 
la Sénia.
L’incendi, segons explicava 
l’alcalde de Godall Alexis Albi-
ol, va afectar un camp de blat 
ja segat d’una finca que els ve-
ïns coneixen amb el nom de 
“pantera rosa”. 
Tot i que l’incendi va creuar la 
carretera, el fet que els camps 
estesin segats va ajudar a que 
l’extinció fora més ràpida. Els 
pagesos de la zona van ajudar 
a frenar l’avanç del foc llaurant 
els camps propers.
Segons Albiol fins al lloc dels 
fets s’hi van desplaçar  4 dota-
cions dels Bombers de la Ge-
neralitat, un mitjà aeri  i 3 dota-
cions de Mossos. 
(ACN/La Plana Ràdio)

Un incendi 
agrícola 

crema la finca 
“pantera 

rosa”

Lluita contra la plaga del 
cotonet de les Valls

Fa uns mesos es va detectar 
a Alcanar la plaga de Delot-
tococcus aberiae, anome-
nat cotonet de les Valls o de 
Sud-àfrica. És una espècie po-
lífaga que ataca totes les es-
pècies de cítrics i que també 
pot afectar l’olivera, la perera, 
el caqui... Durant els darrers 
anys, s’ha dispersat per la zona 
citrícola valenciana i recent-
ment també s’ha detectat en 
conreus de caqui. Actualment, 
s’estan iniciant cries i amolla-

des del parasitoide Anagyrus 
aberiae, nadiu de la zona d’ori-
gen de la plaga, amb l’objectiu 
de controlar les poblacions 
del cotonet a través de la lluita 
biològica amb un depredador 
natural.  L’objectiu d’aquesta 
amollada és fer seguiment i 
observació de l’adaptació i el 
desenvolupament del para-
sitoide a la nostra zona i ob-
servar el grau de parasitisme i 
d’eficàcia que té sobre el co-
tonet de Sud-àfrica.

Bona part de les víctimes del 
17-A recorren 

contra la sentència

L’acusació que representa el 
major número de víctimes dels 
atemptats d’Alcanar, la Rambla 
i Cambrils ha presentat recurs 
davant la sala d’apel·lació de 
l’Audiència Nacional contra la 
sentència que va condemnar 
a més de 46 anys de presó els 
dos principals acusats. L’acusa-
ció entén que se’ls hauria d’ha-
ver condemnat directament 

pels assassinats, i no només 
pertinença a banda terroris-
ta o fabricació d’explosius. El 
recurs compta amb el suport 
de la Unitat d’Atenció a Víc-
times d’Atemptats Terroristes 
(UAVAT) i de l’Associació 11-M 
Afectats de Terrorisme, que, 
com a acusacions populars 
s’han sumat al recurs presentat 
per les víctimes.
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FLIX

El 26 de juny de 2021 farà dos 
anys de l’inici de l’incendi fo-
restal que cremà més de 6.000 
ha de bosc i camps de cultiu 
i que afectà els termes de vuit 
municipis de la Ribera d’Ebre, 
les Garrigues i el Segrià. L’any 
passat, en plena pandèmia, es 
va fer un acte simbòlic sense 
assistents, més enllà dels re-
presentants polítics dels po-
bles afectats, en què es va 
plantar una olivera per cada 
municipi a la finca de l’Ermita 
del Remei a Flix. Aquest any, ja 
amb les restriccions més sua-
vitzades i amb la possibilitat de 
poder commemorar la fatídica 
tragèdia amb els veïns i veïnes 
dels municipis, Flix acollirà la 
preestrena del documental 
Entre Cendres. L’acte comme-
moratiu i la projecció tindran 
lloc el divendres 25 (19h) al 
Cinema de La Unió Social.

PROTECCIÓ  
DEL COL ·LECTIU 
DE LES PERSONES 
GRANS
El passat dia 15 de juny, es va 
commemorar el Dia Mundial 
de la presa de consciència en-
vers l’abús i el maltractament 
envers les persones grans.
Per aquest motiu, el Consell 
Comarcal també va organitzar 
un acte per donar visibilitat a 
aquesta problemàtica.
El cos de Mossos d’Esqua-
dra va realitzar una sessió 
informativa sobre com actuar 
davant d’aquestes situacions.

OBERTURA DE LES 
PISCINES 
Demà dissabte 19 de juny, 
“si el temps ens ho permet, 
obrim les piscines municipals 
i encetem la temporada d’es-
tiu 2021. Tot i que haurem 
d’estar pendents de les 
mesures que es vagin dictant 
en cada moment, respecte la 
pandèmia, us deixem amb la 
informació actual. Recordem 
que per evitar aglomeraci-
ons a l’entrada es podran 
adquirir els abonaments 
abans: Dies 16, 17 i 18 de 
juny, de 18h a 20 h, a la Sala 
annexa a Correus.També els 
podeu reservar trucant al 
635.680.107”.

PER A LES FESTES 
S’han escollit la Pubilla, Dami-
sel·les, Hereu, Fadrins, Pubille-
ta i Hereuet de Gandesa 2021. 
Pubilleta: Gemma Villaverde 
Bonet. Hereuet: Arnau Toader 
Vandellós. Pubilla: Romina 
Antolí Sabaté.

1a dama: Judith Auba Salaet

2a dama: Paula Luz Pedrol

Hereu: Ruben Martinez 
Izquierdo

1r fadri: Pau Roselló Albesa

2n fadri: Llorenç Amades Rius

TERRA ALTA

Dos anys de 
l’incendi amb 
la preestrena 

del documental 
‘Entre Cendres’

HORTA

El secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, Isidre Gavín, ha afir-
mat que a principis de juliol 
s’obrirà el nou vial alternatiu 
que es construeix a la carre-
tera T-333 d’Horta de Sant 
Joan. Gavín ha fet una visita a 
les obres aquest dimarts. 
La carretera està tallada des 
del 2 de juny per fissures en 
un fals túnel on se segueixen 
fent sondejos per trobar una 
solució i reparar l’estructura. 
El nou itinerari de la T-333 
es construeix en un tram de 
l’antiga carretera (l’actual es 
va obrir el 2009). 
Un cop habilitat el vial es po-
drà escurçar el trajecte actual 
fins a Tortosa i el Baix Ebre. 
L’eix viari Horta de Sant Jo-
an-Gandesa-Xerta suposa 
trajectes de prop d’una hora, 
gairebé el doble que fins ara, 
per arribar a Tortosa.
(ACN)

Territori 
reobrirà
de nou 

la carretera
al juliol

RIBERA D’EBRE

Aquests dimarts fou el dia 
Mundial de la Presa de Cons-
ciència de l’Abús i els Maltrac-
taments a les Persones Grans. 
Per aquest motiu, el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre 
ha organitzat a la seva seu de 
Móra d’Ebre un acte institucio-
nal per commemorar-lo. 
“Volem sensibilitzar la pobla-
ció i reivindicar la necessi-
tat de protegir al col·lectiu de 
les persones grans, a les que 
aquesta pandèmia també les 
ha exposat a un fort revés, i ha 
fet que augmenti el risc de la 
pobresa, discriminació i aïlla-
ment, com alerta Nacions Uni-
des. Els nostres grans necessi-
ten el nostre afecte i sobre tot 
el nostre respecte, avui i sem-
pre”, ha explicat la presidenta 
Gemma Carim. Teresa Agné, 
consellera de l’àrea d’Atenció 
i Serveis a les persones del 
Consell, ha presentat el vídeo 
de la companya de sensibilit-
zació promoguda per la Gene-
ralitat de Catalunya

Protecció 
del col·lectiu 

de les persones 
grans

Desestimen les mesures cautelars per aturar la 
construcció de les dues centrals eòliques de la ZDP 

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
desestimat les mesures cau-
telars del contenciós admi-
nistratiu que havia demanat 
el Consell Regulador de la 
DO Terra Alta, per aturar la 
construcció dels parcs eòlics 
Barrancs i Punta Redona, a Vi-
lalba dels Arcs, Batea i la Po-
bla de Massaluca. La promo-
tora de les centrals, Naturgy, 
va iniciar les obres el passat 
mes de febrer i preveu que 
estiguin operatives i generant 
energia a final d’any. A la co-
marca han arribat les primeres 
peces d’uns aerogeneradors, 
6 i 7 respectivament, que tin-
dran 200 metres d’altura. Per 
al pas dels vehicles de gran 
tonatge ha calgut modificar 

una rotonda a Gandesa i els 
murs d’un passeig a Vilalba 
dels Arcs. La comarca de la 
Terra Alta viu amb indignació 

TERRA ALTA

Naturgy preveu que els 
13 aerogeneradors de 

Barrancs i Punta 
Redona estiguin 

operatius a final d’any.

La comarca viu amb 
indignació l’arribada de 
les primeres peces de 

les bases dels 
aerogeneradors.

l’arribada de les primeres pe-
ces de les bases dels 13 nous 
aerogeneradors que Naturgy 
construeix a Vilalba dels Arcs, 
Batea i la Pobla de Massaluca. 
Al juliol del 2019, el TSJC ad-
metia a tràmit el contenciós 
administratiu del Consell Re-
gulador de la DO Terra Alta 

contra aquests projectes 
(juntament amb el parc Tres 
Termes). 
Es tracta de projectes tra-
mitats fa més d’una dècada, 
amb la normativa de les ZDP 
(Zones de Desenvolupament 
Prioritari), i que es van reacti-
var el 2018.

ASCÓ

GANDESA

CORBERA

Octavi Serra Arrizabalaga, 
Aryz, ha produït i instal·lat un 
gran mural al bell mig de l’es-
glésia del Poble Vell de Cor-
bera d’Ebre (Terra Alta). L’obra 
és una al·legoria a la barbàrie i 
el terror de la guerra i vindria 
a ser el ‘Guernica’ de Corbera 
d’Ebre. Tot i que no se sap en-
cara quant temps presidirà la 
nau central de l’església bar-
roca, la instal·lació d’Aryz im-
pressiona per les dimensions, 
més de 10 metres d’alçada i 
6 d’amplada, i sobretot per-
què situa els fets de la guerra 
en una estètica entre actual i 
clàssica. És l’obra d’estudi a pe-
ces més gran que Aryz ha fet fins 
ara. La instal·lació, feta a estudi i 
per peces, es va col·locar aquest 
dimecres a la nau central de l’es-
glésia barroca de finals del segle 
XVIII.

Aryz crea un 
gran mural 

sobre el 
bombardeig 

que va destruir 
el poble
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PARCS INFANTILS
El grup municipal d’ERC Del-
tebre ha denunciat aques-
ta setmana “l’estat de man-
teniment de la majoria de 
parcs infantils del municipi 
de Deltebre. Una imatge de 
deixadesa i de falta de man-
teniment que no es recent 
i que respon a una falta de 
cura per les famílies del mu-
nicipi”. El portaveu republi-
cà Joan Alginet, ha anunciat 
que “el passat 3 de juny van 
registrar una moció per tal de 
millorar el manteniment dels 
parcs infantils mitjançant un 
pla de manteniment que in-
clogui entre d’altres accions 
la senyalització de les franges 
d’edat i que els parcs infan-
tils siguin inclusius”. Alginet 
ha denunciat “el tacticisme 
constant” del govern d’En-
lairem Deltebre amb totes 

aquelles qüestions que no te-
nen previstes ni planificades. 
“Que quatre dies després de 
registrar la moció d’ERC, el 
govern municipal anunciï una 
inversió de 200.000 euros per 
a la millora dels parcs infan-
tils, és la senyal que no hi ha 
full de ruta i van a remolc nos-
tre” ha dit el portaveu republi-
cà. A més des d’ERC afegeixen 
que “al debat sobre el pressu-
post 2021 mai es va enumerar 
aquesta acció com a priorità-
ria”.  Alginet va concloure que 
“els parcs infantils fa mesos 
que estan en unes condicions 
de deixadesa absoluta, i que 
donen una imatge de municipi 
brut i que no pensa en les se-
ves xiquetes i xiquets”. 
Resposta
D’altra banda, des de l’equip de 
Govern, al respecte, s’aclaria 
que “l’alcalde ja va anunciar a 
les seves xarxes socials, el dar-

rer 28 de maig, que es realitzaria 
una inversió als parcs infantils. 
I, la setmana passada, ja vam 
informar, en nota de premsa, 
que s’efectuaria una inversió de 
200.000€ per a la millora dels 
parcs infantils. Inversió que vam 
tornar anunciar aquest dimarts, 
en roda de premsa, en el marc 
de les diferents actuacions que 
es realitzaran durant les pro-
peres setmanes i mesos. Per 
tant, novament oportunisme 
polític ja que volen penjar-se 
la medalla d’una actuació que 
des del govern d’Enlairem Del-
tebre ja vam anunciar a finals 
de maig i que vam presentar 

també a la premsa al seu mo-
ment. Poca cosa més a dir te-
nint en compte que l’alcalde 
ja va anunciar-ho el dia 28 de 
maig”. Sobre si l’equip de Go-
vern va a remolc de propostes 
d’ERC, es deia que “la millora 
dels parcs infantils és el punt 
52 del Pla de Govern d’Enlai-
rem Deltebre, i també del pro-
grama electoral de les elecci-
ons municipals”.
Per tot plegat, al plenari de 
dimecres, la moció d’ERC per 
la millora i manteniment dels 
parcs infantils va estar rebut-
jada amb el vot contrari d’En-
lairem Deltebre.

SENYERA PER 
ALS DIES DE LA 
FESTA MAJOR 
L’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Roquetes 
prepara una campanya 
de repartiment de 2500 
banderes amb l’escut de 
Roquetes i la senyera per a 
guarnir la ciutat en el marc 
dels dies de festa major.
S’enviarà una carta explica-
tiva amb un full d’entrega 
a totes les llars de com es 
podrà fer la recollida els 
dies 28, 29 i 30 de juny. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’Ajuntament de Deltebre segueix impulsant el desplegament dels 
reglaments dels consells de participació ciutadana

La sessió plenària del mes 
de juny de l’Ajuntament de 
Deltebre, la qual s’ha cele-
brat telemàticament, ha estat 
marcada per l’aprovació, per 
unanimitat, del reglament del 
Consell Municipal de la Gent 
Gran de Deltebre, el qual ha 
de crear espais de sinergia i 
diagnosi entre les persones 
d’avançada edat. 
Aquest consell de participa-
ció se sumarà al consell apro-
vat en el darrer plenari, el de 
Sector Primari, però també 
al d’Infància, el de Salut i el 
de Defensa #DeltebreTerri-
tori, els quals es constituiran 
oficialment durant les prope-
res setmanes, com també al 
Consell Municipal de Dones, 
el qual està en plena activitat.
En tot cas, tal com es va 
anunciar, cada plenari s’ani-
ran elevant a aprovació els 
diferents consells de partici-
pació.
En aquest sentit, l’alcalde de 
Deltebre, Lluís Soler, ha ex-
plicat que “el nostre objec-
tiu és seguir transformant el 
municipi al costat de la seva 
gent
En la sessió plenària també 
s’ha aprovat, per unanimitat, 
la proposta d’alcaldia per a la 
celebració de la setmana eu-
ropea de la mobilitat sosteni-
ble i segura 2021, com també 

la proposta de contribucions 
especials per a la urbanitza-
ció del carrer Riu Besós i del 
carrer Guifré el Pilós, amb els 
vots favorables d’Enlairem 
Deltebre, abstenció d’ERC 
Deltebre i el vot contrari del 
PSC Deltebre.

ROQUETES
Reobertura del consultori mèdic de la Raval de Cristo
Aquest dilluns 14 de 

juny les regidores de 
l’Ajuntament de Roquetes, 
Cinta Garcia, regidora de 
Qualitat de Vida i Núria 
Altadill, regidora d’Urbanisme 
i regidora del barri de la 
Raval de Cristo, han visitat 
les obres de millora del 
consultori mèdic de la Raval 
de Cristo, coincidint amb la 
reobertura de l’activitat a les 
instal·lacions.                   
La regidora de Qualitat de Vida, 
Cinta Garcia, ha explicat que 
“les obres de millora, que s’han 
fet a petició del CatSalut, han 
consistit en l’ampliació d’una 
consulta polivalent, l’adaptació 
dels lavabos per persones amb 
mobilitat reduïda i la millora de 

l’espai per al personal”. La re-
gidora d’Urbanisme i regidora 
del barri de la Raval de Cristo, 
Núria Altadill, ha destacat que 
“les obres del consultori s’han 
fet conjuntament amb les obres 
que s’estan portant a terme al 
Casal La Ravaleta, consistents 
en la millora acústica i tèrmica 
del local, la ubicació indepen-
dent de les dependències de 
Correus a la primera planta del 

casal amb accés propi des de 
l’exterior, i que tot plegat dona-
rà un millor servei als veïns de la 
Ravaleta”.
Aquestes obres s’estan realit-
zant per mitjà de la subvenció 
del PAM 2020 amb un pressu-
post total de 352.000 €.
Coincidint amb el fet que aquest 

dijous no hi havia servei al con-
sultori mèdic, els serveis mu-
nicipals de l’Ajuntament de 
Roquetes acabaran de pintar i 
arranjar la resta de dependènci-
es existents del consultori com-
pletant així la remodelació total 
del consultori.  
(Roquetes Comunicació)

Les obres del consultori 
s’han fet conjuntament 

amb les que s’estan 
portant a terme al Casal 

La Ravaleta”

Debat de les mocions
Pel que fa a les mocions, en 
aquest plenari s’han debatut 
les següents: moció en com-
memoració del Dia Internaci-
onal per l’alliberament i l’or-
gull LGTB+, presentada per 
Enlairem Deltebre i subscrita 
per ERC Deltebre, i la qual s’ha 

aprovat per unanimitat; Moció 
presentada per ERC Deltebre 
de suport a la incorporació del 
permís retribuït de menstrua-
ció i climateri a l’Ajuntament 
de Deltebre, aprovada per 
unanimitat. Moció d’ERC Del-
tebre per impulsar el Consell 
Municipal de Cultura, apro-

vada també per unanimitat; I, 
finalment, moció per a la mi-
llora i manteniment dels parcs 
infantils, també presentada per 
ERC Deltebre, la qual ha estat 
denegada amb el vot contrari 
d’Enlairem Deltebre i els vots 
favorables del grup proposant 
i del PSC Deltebre.
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‘GATS TIVENYS’ 
El projecte GaTs Tivenys es 
va presentar fa més d’un any 
amb una xarrada presencial 
al centre d’interpretació. 
GaTs Tivenys són un conjunt 
de voluntaris i voluntàries 
encarregats d’identificar i 
realitzar tasques per contro-
lar les colònies de gats de 
carrer. “Mitjançant aquest 
projecte es pretén controlar 
la seva reproducció, així com 
dignificar i vigilar la seva 
qualitat de vida. Un altre 
dels objectius del projecte, 
és establir punts d’alimen-
tació controlada per evitar i 
reduir les males olors i millo-
rar l’aspecte dels carrers del 
nostre poble. Durant aquests 
darrers mesos, concreta-
ment de febrer a maig, s’han 
realitzat esterilitzacions 
seguint els criteris legals del 
mètode de captura, esterilit-
zació i retorn a la colònia:
13 mascles i 6 femelles. 
També s’han habilitat 4 
zones de menjar controlat 
al carrer. Sabem que no és 
un projecte senzill ni ràpid, 
però la responsabilitat de 
la gestió de les colònies de 
gats és municipal i vetllar 
pel seu control un objectiu a 
complir”. 
(Facebook Ajuntament de 
Tivenys)

ALDOVER 
Demà dissabte, 19 de juny, 
vine a la Primera Festa del 
Solstici d’estiu. “No et perdis 
espectacles com Quimera: 
Hi ha monstres que tiren 
flames. Alguns pensaven 
que eren imaginacions, 
però no... Perquè al Solstici 
d’estiu desperten, i apa-
reixen davant dels nostres 
ulls”. L’espectacle itinerant 
“Quimera” serà a partir de 
les 18 h.

MÉS 
NOTÍCIES

Unes 200 persones participen en la Piraguada en Defensa de l’Ebre
Unes 200 persones van parti-
cipar diumenge en la Piragua-
da en Defensa de l’Ebre, que 
enguany compleix 20 edici-
ons. La Plataforma en Defen-
sa de l’Ebre (PDE) va adaptar 
aquesta edició després que 
l’any passat no es pogués ce-
lebrar. Els participants es van 
aplegar a l’embarcador de 
Xerta i des d’allí van recórrer 
12 quilòmetres pel riu Ebre 

fins a Tortosa, parant primer a 
Aldover. “És un petit retorn a 
la normalitat; hem de mante-
nir la lluita, tot i la pandèmia 
el riu no ha millorat gens”, ha 
dit la portaveu Mireia Palos. En 
l’acció sorpresa del final de la 
piraguada, els activistes van fer 
onejar banderes antitransvasa-
ment en una illa al bell mig del 
riu, originada per la manca de 
sediments i aigua.

Presó per a un dels dos lladres que 
van robar de forma violenta un domicili

El jutge ha enviat a la presó un 
dels dos lladres que van robar 
de forma violenta un domici-
li de la urbanització de Sant 
Jordi d’Alfama, a l’Ametlla de 
Mar, el passat 7 d’abril.
Els Mossos també van detenir 
la seva parella sentimental, 
que treballava com a emple-
ada domèstica en la mateixa 
casa, per haver-los informat 
de com entrar sense forçar 
portes ni finestres. El segon 
lladre continua encara pen-
dent d’arrestar. Segons el re-
lat policial, els dos homes van 
irrompre a la casa, van lligar 
la propietària, la van amena-
çar amb una pistola i van co-
mençar a inspeccionar l’inte-
rior a  la recerca d’objectes 
de valor. Es van endur joies 
per valor de 20.000 euros, 
diners i altres objectes valo-

rats en 3.000 euros. La Divisió 
d’Investigació Criminal de les 
Terres de l’Ebre dels Mossos 
va aconseguir acreditar que la 
dona que feia tasques domès-
tiques va facilitar la informa-
ció necessària als dos lladres 
per poder entrar sense forçar 
cap accés. El passat 1 de juny, 
un dispositiu policial va efec-
tuar dues entrades durant els 
quals es va detenir la dona 
de fer feines i la seva parella 
sentimental com a respon-
sables dels fets. Segons els 
Mossos, la dona també era 
l’encarregada de vendre les 
joies al mercat negre. Durant 
els escorcolls als seus domi-
cilis es van poder recuperar 
gran quantitat d’objectes sos-
trets -joies i altres articles de 
la víctima del robatori-, una 
arma de foc curta detonadora 

presumptament utilitzada du-
rant el robatori, més de 8.000 
euros en efectiu, a banda de 
diverses substancies estupe-
faents com marihuana i co-
caïna i estris com una bàscula 
de precisió, substància de tall, 
utensilis per a la seva adul-
teració i dosificació per a la 
venda. (ACN)

El Ministeri per a la Transició Ecològica inicia l’estudi 
per mobilitzar sediments cap al Delta

El Ministeri per a la Transició 
Ecològica (MITECO) ha fet 
aquesta setmana a la zona 
d’Amposta els primers estudis 
topogràfics i presa de mostres 
de sediments per als treballs 
cartogràfics amb què estu-
diarà la mobilització de sedi-
ments cap al delta de l’Ebre. 
Aquestes actuacions s’allar-
garan cinc mesos i es con-
centraran en el tram final del 
riu Ebre, entre l’embassament 
de Flix i la desembocadura. El 
pressupost és de més d’1 milió 
d’euros. 

Simultàniament s’iniciarà l’es-
tudi de la dinàmica dels sedi-
ments. 
Es farà un reconeixement ba-
timètric i sedimentològic als 
embassaments de Siurana, 

Margalef i els Guiamets i es 
caracteritzaran els sediments 
dels rius Siurana, Montsant i 
Asmat. Els treballs es faran en 
quatre mesos.
MITECO preveu ampliar el 
coneixement sobre el trànsit 

S’analitza la 
topografia al tram 

final de l’Ebre

L’AMETLLA DE MAR

de sediments del riu Ebre i el 
“paper” que desenvolupen en 
el funcionalment del Delta. 
Els primers treballs s’han fet 
aquesta setmana a Amposta, 
amb un estudi topogràfic i la 
presa de mostres de sediment.

La parella sentimental 
d’un dels assaltants, 

treballadora 
domèstica de la casa, 
va ser detinguda per 
haver-los informat
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DISTINCIÓ PER A 
PORTS 
El Consell Assessor d’Infra-
estructures de Catalunya 
va atorgar un guardó de 
reconeixement per a Ports 
de la Generalitat per les 
obres d’emergència deriva-
des del Glòria, executades a 
32 ports de la Generalitat de 
Catalunya, amb una inversió 
publicoprivada de 36 MEUR. 
El director general de Ports, 
el calero Joan Pere Gómez i 
Comes va manifestar estar 
molt satisfet per aquest 
reconeixement. 

ANNABEL 
MARCOS DIRIGIRÀ 
EL CIRE 
Annabel Marcos, de Junts 
per Catalunya, serà la nova 
directora del Centre d’Ini-
ciatives per a la Reinserció 
(CIRE), una empresa pública 
del departament de Justícia, 
l’òrgan del departament que 
retirarà el monument de 
Tortosa.

COMISSIONS 
LEGISLATIVES 
DEL PARLAMENT 
El Parlament ha constituït 
formalment les comissions 
legislatives que nodriran de 
contingut tota la legislatura, 
i el grup d’Esquerra Republi-
cana en presidirà sis, en tin-
drà també la vicepresidència 
de sis i estarà a la secretària 
de set més. El diputat Lluís 
Salvadó i la diputada Maria 
Jesús Viña, a més de portar 
la veu de les Terres de l’Ebre 
al Parlament, assumiran 
diferents àrees sectorials de 
treball, i formaran part de 
diverses comissions. Lluís 
Salvadó serà el portaveu del 
grup d’Esquerra Republicana 
a la comissió d’Economia i 
Hisenda. Maria Jesús Viña 
serà la vicepresidenta de la 
comissió de Drets Socials; 
i formarà part de les co-
missions d’Acció Climàtica i 
Justícia.

MÉS 
NOTÍCIES

Josep Antoni Navarro 
tornarà al càrrec al 
2022, ja fins a finals 

del mandat

CAMARLES

D’acord amb el pacte de go-
vern signat entre ERC i La Veu 
del Poble, el passat 15 de juny, 
Ramon Brull va agafar el relleu 
de l’alcaldia per a un any, quan 
el republicà Josep Antoni Na-
varro Navarro tornarà al càrrec 
d’alcalde fins a finals del man-
dat.
Durant el discurs al Ple d’in-
vestidura, Brull va afirmar que 
continuaria amb les tasques 
iniciades i treballant intensa-
ment pel municipi i els seus 
ciutadans. També va comuni-
car que no es presentarà a les 
eleccions de l’any 2023 perquè  
serà el moment de fer un pas 
al costat, i va assegurar que 
compta amb un equip preparat 

Ramon Brull, nou alcalde del 
municipi per un any

L’AMETLLA

La residència L’Onada de 
l’Ametlla de Mar va encetar el 
passat dia 7 de juny un perí-
ode de portes obertes que 
s’allargarà fins al 27 de juny 
amb l’objectiu d’ensenyar les 
instal·lacions a les famílies 
que vulguin conèixer el cen-
tre. Les jornades de portes 
obertes a la residència l’Ona-
da cerquen la tornada del 
centre a la normalitat després 
de la situació causada per la 
pandèmia. 
De fet, a la residència ja s’ha 
aconseguit la immunitat de 
grup, donat que el 98% dels 
usuaris i dels treballadors ja 
han completat la pauta de va-
cunació. 
Des de fa unes setmanes s’ha 
obert el centre de dia i s’han 
activat les sortides d’usuaris 
del centre o les visites de fa-
miliars a les zones permeses, 
tot i que encara està prohibit 
accedir a les habitacions i el 
menjador. Marta Navarro, di-
rectora de L’Onada a l’Amet-
lla considera molt importants 
aquest tipus de jornades.

Jornada de 
portes obertes 

i sortides 
en vaixell a 

L’Onada

EL PERELLÓ

El Departament d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda Ru-
ral, a través del fons Feder, ha 
rehabilitat i construït una sèrie 
de basses al Perelló per fomen-
tar la conservació i recuperació 
de l’ofegabous (Pleurodeles 
waltl), un amfibi endèmic de la 
península ibèrica i el Magreb i 
considerat espècie vulnerable a 
la proposta de Decret del Ca-
tàleg de fauna salvatge ame-
naçada de Catalunya. Aquest 
projecte de recuperació ambi-
ental posa en valor els camins 
ramaders i en reforça, recupera 
i valoritza la seva funcionalitat 
com a reservori de biodiversitat 
millorant els hàbitats aquàtics 
presents a la zona. Els treballs 
han permès la construcció de 
nou grans basses i la millora de 
sis basses preexistents ubicades 
a l’entorn dels lligallos o camins 
ramaders i, que amb la desapa-
rició de la ramaderia tradicional 
havien quedat en desús, pro-
vocant una pèrdua progressiva 
de la biodiversitat de l’herpeto-
fauna que subsistia associada a 
l’activitat transhumant.

Es rehabiliten 
les basses 
dels antics 

camins 
ramaders

per a seguir endavant. Brull ja 
va ser alcalde del 2015 al 2017. 
Per la seua part,  Navarro va fer 
una valoració molt positiva de 
la tasca realitzada al municipi 
durant el seu mandat.
També va afirmar estar satisfet 
de la gestió que s’ha fet de la 
pandèmia des del govern mu-
nicipal.
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ha més consciència de la impor-
tància de fer-ho. En aquest sentit, 
crec que Insumisas aporta una 
altra perspectiva als estudis de 
gènere. Adoptar un aspecte mas-
culí per poder fer coses que tens 
prohibides només per haver nas-
cut dona és saltar-se la primera 
norma de gènere: la vestimenta. 
Només així podies ser una mica 
més lliure i participar en coses in-
justament reservades pels homes, 
fetes per ells i per a ells.
Què movia a aquestes dones 
a prendre una decisió tan ra-
dical?
Els motius són molt diversos. Al-
gunes volien fugir d’un matrimoni 
no desitjat o d’un marit maltrac-
tador, evitar els únics rols que 
se’ls adjudicaven (esposa, criada, 
monja o prostituta), aconseguir 
una feina i un sou per poder ser 
independents, desenvolupar 
una passió... D’altres perseguien 
l’amor, defenien un patriotisme, 
intentaven sortir de la misèria i in-
clús salvar la vida. O, senzillament, 
aspiraven a fer el que els hi dona-
va la gana. És a dir, el que feien 
els homes. No es transvestien per 
diversió, ni per voler ser homes. 
Totes eren rebels amb causa.
Hi ha soldats, marineres i pi-
rates, viatgeres i aventureres, 
artistes i científiques, cow-
girls i esportistes.... fins i tot 
reines. I abasten des del segle 
IV a. de C. fins a l’actualitat. 
Què tenen en comú dones de 
temps, àmbits i geografies 
tan diferents?
La seva valentia i, per damunt de 
tot, la seva independència. Totes 
van actuar soles, individualment. 
A diferència de les garçonnes o 
les flappers, que adaptaven roba i 
actituds masculines per tal de rei-
vindicar els seus drets fent pinya, 
en grup i donant-se suport les 
unes a les altres, les insubmises 
del meu llibre anaven per lliure, 
cadascuna pel seu compte. I en 
molts casos arriscaven moltíssim, 
fins i tot la vida.
Moltes d’aquestes insubmises 
eren soldats, no?
El major nombre de dones vesti-
des d’home s’ha donat a les for-
ces armades. De fet, la idea del 
llibre va començar quan, llegint 
sobre la guerra civil americana, 

Avui divendres 18 de juny 
es presenta a Sant Carles 

de la Ràpita (Església Nova, 
19,30 hores) el llibre Insumisas 
(Principal de los Libros, 2021) 
de la periodista i escriptora 
Laura Manzanera, que des de fa 
molts anys, fins i tot en temps 
en què resultava políticament 
incorrecte, insisteix a donar 
a conèixer dones del passat 
silenciades o maltractades per 
la història, com demostren 
alguns dels seus anteriors 
llibres: Mujeres espías. Intrigas 
i sabotatje tras las líneas 
enemigas (Debate, 2008), 
Olympe de Gouges. La cronista 
maldita de la Revolución 
Francesa (El Viejo Topo, 2010) 
o Del corsé al tanga. 100 años 
de moda en España (Península, 
2011),  La seva llarga trajectòria 
periodística l’ha portat a ser 
cap de redacció de la revista 
Clio i a col·laborar assíduament 
en National Geographic 
Historia o Historia y Vida o en 
diaris com La Vanguardia, El 
Periódico de Catalunya o El 
Punt Avui. Però avui toca parlar 
d’Insumisas, llibre on trobem 
a personalitats tan rellevants 
com Concepción Arenal, 
George Sand o George Eliot.

Al llibre reculls una frase de 
la Simone de Beauvoir: “No 
hi ha res tan poc natural com 
vestir-se de dona; sense dub-
te, la roba masculina també 
és un artifici, però és més cò-
moda i simple, està feta per 
afavorir l’acció en lloc d’en-
torpir”. Fins a quin punt ha 
estat així? 
La roba ha estat des de sempre 
una eina de control i discrimina-
ció. Diferencia els dos sexes molt 
clarament. La vestimenta dels ho-
mes ha estat feta per la mobilitat 
i la llibertat, la de les dones per la 
passivitat i la repressió. 
Què creus que aquest llibre 
aporta de diferent a l’allau 
d’estudis de gènere que hi ha 
actualment?
Porto molts anys donant a conèi-
xer dones del passat silenciades o 
maltractades per la història. Quan 
vaig començar no era habitual. 
Afortunadament, cada vegada hi 

vaig trobar dues noies que s’ha-
vien fet passar per nois per poder 
lluitar. Amb el temps, vaig desco-
brir que van ser moltíssimes més. 
Segons quines fonts, al voltant de 
mil. Fins al segle XX, les soldats 
transvestides van estar presents 
en conflictes de tota mena. I bas-
tants van despuntar en el camp 
de batalla. 
La primera dona soldat que 
se’ns ve al cap és Joana d’Arc. 
I no va acabar gaire bé...
No gaire, no. La Santa Inquisició 
la va acusar d’un milió de coses, 
però una de les més contundents 
va ser vestir-se d’home. Ella de-
fensava que si Déu li havia dit que 
havia de lluitar, devia fer-ho com 
els que lluitaven, i aquests eren 
homes. El seu motiu, tot i ser de 
caire religiós, no li va servir. Entes-
tar-se en vestir-se així va ser un 
dels càrrecs més greus en contra 
seva.
Totes les dones soldats lluita-
ven per patriotisme?
No totes. Bastants ho feien per 
amor, seguien als nuvis o als 
marits. Hi ha un cas molt curi-
ós, precisament a la guerra civil 

americana, el de Loreta Janeta 
Velázquez, la soldat més famosa 
de l’exèrcit confederat. No podia 
suportar estar lluny del seu marit. 
Com tenia diners, va muntar un 
batalló d’infanteria de dos-cents 
soldats. Es va tallar el cabell, va 
encarregar un uniforme d’oficial, 
es va col·locar un bigoti i una pe-
rilla postissos, i va marxar amb els 
seus homes cap al front. En veu-
re-la, el seu marit treia foc pels 
queixals. Poc després ell va morir i 
ella va seguir lluitant al comanda-
ment del seu batalló. Va ser feri-
da de gravetat i a l’hospital es va 
saber l’engany. Sovint, i no només 
amb les soldats, es descobria post 
mortem
Hi ha un cas increïble d’una 
espanyola: Catalina de Erau-
so, “la monja alférez”. Era del 
segle XVII i sembla un perso-
natge de novel·la.
I tant. Va néixer a Donosti i es 
va escapar del convent quan era 
pràcticament una nena. Es va 
vestir de noi i va recórrer la pe-
nínsula Ibèrica treballant del que 
podia. Fins que va fer el salt a 
Amèrica i es va convertir en un 

més dels aventurers espanyols al 
Nou Món. Va ser un mes d’ells en 
tots els sentits: soldat, baralladis-
sa, duelista, bevedora, ludòpata, 
assassina...  Era tot el que menys 
s’esperava d’una dona. La seva 
història, com la d’altres insubmi-
ses, donaria per una sèrie.
Tens predilecció per alguna in-
submisa en concret?
És difícil triar entre més d’un cen-
tenar. Però Ellen Craft té una his-
tòria entranyable. Era una esclava 
del segle XIX que vivia amb el seu 
marit, també esclau, en una plan-
tació a Geòrgia. Com molts altres 
negres somiaven amb fugir i ar-
ribar fins a Filadèlfia, la ciutat de 
l’abolicionisme. Va decidir fer-se 
passar per un amo i el seu esclau. 
Com ell era un negre de pell molt 
fosca i ella una negra de pell bas-
tant clara, li va tocar fer una triple 
impostura, es va fer passar per tot 
el que no era: home, blanc i ric. 
Aquí podem parlar de final feliç, 
perquè després de viatjar uns mil 
sis-cents quilòmetres per territori 
esclavista van arribar a Filadèlfia i 
es van convertir en persones lliu-
res. 
Creus que això de vestir-se 
d’home per ser més lliure és 
cosa del passat?
M’agradaria dir que sí, però tot i 
que les coses han canviat, queda 
molt per fer. Una prova d’això és 
el cas de Tatiana Álvarez, que en 
ple segle XXI va haver de fer-se 
passar per noi perquè la contrac-
tessin com a DJ. Avui és un dels 
màxims exponents de la música 
Dance a Califòrnia. Com diu la 
Cristina Fallaràs al pròleg del lli-
bre: “Aquestes narracions no per-
tanyen al passat. Són les nostres 
narracions i sobre elles construïm 
el que som”

LAURA MANZANERA
INSUMISAS

ED
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RE
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O

“INSUBMISES APORTA UNA 
ALTRA PERSPECTIVA ALS 
ESTUDIS DE GÈNERE. ADOPTAR 
UN ASPECTE MASCULÍ PER 
PODER FER COSES QUE TENS 
PROHIBIDES NOMÉS PER HAVER 
NASCUT DONA ÉS SALTAR-SE LA 
PRIMERA NORMA DE GÈNERE: 
LA VESTIMENTA.”
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TEIXIDÓ I LA 
BOMBA DE LA 
RAPITENCA 
Vostès coneixen algun 
entrenador d’Espanya que 
amb equips de segona divisió 
B hagi eliminat a equips de 
primera a la copa, Barça i Va-
lència amb el Guadix i Novel-
da? El míster era Teixido. La 
bomba és que Teixido torna 
a la Rapitenca. Jo ja ho sabia 
abans que ell i al programa 
de Michel, fa uns mesos, 
vaig preguntar-li a Fernando 
Garcia, quan parlava de la 
seva candidatura: “I Teixidó 
què?”. El va fitxar perquè és 
l’únic que pot portar a l’equip 
a tercera divisió. L’època 
daurada de la Rapitenca, cinc 
temporades a Tercera divisió, 
la va comandar aquest 
mister i ell va aconseguir el 
retorn de nou després de 
perdre la categoria. 

És molt difícil per a mi parlar 
d’aquest míster ja que li 
tinc afecte i admiració. Jo 
penso que si no ha arribat 
a cotes més altes és perquè 
no ha tingut sort fins que 
va arribar un dia a la Ràpita 
i es va trobar amb futbol,   
moltes paelles i fins i tot un 
gran amor. No deixa a ningú 
desapercebut amb els seus 
comentaris, és caxondo, i  a 
nivell esportiu  sap llegir els 
partits en un segon. I si veu 
alguna cosa malament, ho 
corregeix en 1 minut. Parla 
més ràpid que pensa com el 
famós el cuiner Adrià, són de 
la mateixa essència. Teixidó 
li va dir a Fernando: “tu dis-
me bons jugadors i jo et pujo 
a l’equip en dues temporades 
a Tercera divisió i si no ho 
faig, me n’aniré a casa a 
donar petonets a la meva 
dona”. Com ell diu, recordant 
el seu pas per Galícia: “dame 
11 palliñas, y yo haré un 
equipo”.

CELMA

UNA ASSEMBLEA 
CALENTA
Fa unes setmanes, si recordeu, 
vaig fer una entrevista al presi-
dent de la Federació Catala-
na, Joan Soteras. Sí, aquella 
entrevista en la que em deia 
que estava molt tranquil però 
la realitat és que es va anar 
escalfant quan li vaig parlar 
de la moció de censura que es 
preveu...Per tant, tal com vaig 
dir-li, es presenta una assem-
blea calenta i amb la possible 
presència de Luis Rubiales, 
per donar suport a Soteras. 
El president actual i la seua 
junta, diuen que han aixecat 
les catifes de la presumpta cor-
rupció que va existir. I per això 
hi ha tanta tensió. Verem si la 
moció tira avant. Ara és temps 
de pressions per als clubs, per 
veure a qui donen suport. Es la 
guerra. A mi el que em sembla 
lamentable és que estem 
parlant de futbol regional, 
modest, i, en canvi, per un 
altre costat, els interessos són 
enormes.  Finalment, m’agra-
daria destacar la festa que es 
va tornar a viure el cap de set-
mana passat amb les finals de 
futbol base. Excepcional. Gran 
ambient. I també fou interes-
sant el duel Albacar-Cantó 
a Minut 91. Gran programa i 
brutal seguiment.  

MICHEL 3A CATALANA 
AVUI RECUPERACIÓ
Corbera-Batea 20h
Dissabte
Santa Bàrbara-Godall 16h
Ametlla-Catalònia 18h
Flix-Olímpic 20h
Diumenge
La Cava-J i Maria 17h
Benissanet-S Jaume 18h
Batea-Alcanar  18h
Ebre Escola-Amposta 18h
Rapitenca-Roquetenc 18.30h

FCF
Ajuts de les campanyes

BERANUY I BARRY,    
 A L’ALDEANA 
La UE Aldeana ha informat dels fitxatges que ja es poden fer 
oficials. És el cas de Barry i Beranuy (Rapitenca), Victor Calsina 
(Amposta), Xavi Anell (Olímpic), Kilian (Juv. Rapitenca) i Gervin-
ho (Juv. Amposta). Quant a les renovacions, ja estan confirma-
des:  Sergio Auré, Aleix López, Samper, Mika i Lluc. Pel que fa 
a les incorporacions, n’hi diverses que estan encarrilades però 
que no es poden fer publicar encara. El tècnic serà  Ferran Simó. 
Aleix Castrejon serà l’entrenador dels porters. 

Minut 91: 
dilluns 21, 
21.30 h
Minut 91, a Canal Terres 
de l’Ebre. Resums amb els 
gols: La Cava-J i Maria, 
Ebre Escola-Amposta B, i 
Flix-Olímpic. 

(El derbi de la Ribera es 
podrà veure diumenge a les 
13 i a les 22 hores) 

La Federació Catalana de Fut-
bol ha engegat el procediment 
per tal que els clubs del futbol 
i el futbol sala català puguin 
percebre els ajuts econòmics 
procedents de les campanyes 
de promoció, corresponents a 
la temporada 2020-2021. 

En aquest sentit, l’FCF ha ini-
ciat l’enviament dels comuni-
cats corresponents als clubs, 
indicant-los quina documen-
tació han d’aportar per tal de 
rebre aquestes subvencions i 
la quantitat que els hi corres-
pon.

IVAN ROMEU, NO SEGUIRÀ 
Ivan Romeu no seguirà entrenant el primer equip de l’Ametlla. 
El tècnic explicava que “la junta em va comunicar el planteja-
ment que té per la propera temporada i veient que no encaixa 
en la forma que jo entenc que hauria de ser, he decidit no 
continuar. Penso que s’ha treballat molt per tenir la plantilla 
que tenim i per aportar-li un punt d’ambició que crec que és 
el que ha fet i per això ens hem mogut per la part alta de la 
taula, amb il.lusió i ganes. Però des de la junta, també marcats 
pel tema econòmic, es vol fer un plantejament de tenir només  
3 jugadors de fora. Jo em sento compromés amb tots els que 
han format la plantilla, siguen de casa o fora. Penso que la 
millora de l’eqiup no està en reduir el número de jugadors de 
fora, si no que en altres aspectes. Comparteixo la idea de tenir 
un equip format per majoria de jugadors de casa. Però penso  
que acabant-se la temporada s’ha de valorar com ha anat tot i 
decidir qui mereix continuar i qui no, per buscar millora. I ara, 
des de la junta, s’ha canviat la forma d’enfocar-ho. Ho respecto 
però no estic d’acord. Per això arriba final d’esta etapa. Un or-
gull haver entrenat el primer equip de la Cala. Continuar, amb 
la diferència de criteris existent, no tindria sentit i penso que el 
millor és fer un pas al costat”.

Valcàrcel no 
seguirà a la 
Rapitenca
Cristian Valcàrcel, pichichi 
de la Primera catalana, va 
comunicar dimecres que no 
seguiria a l’equip rapitenc. 
D’aquesta manera, es con-
firma la informació que vam 
avançar fa unes setmanes. 
L’Amposta potser la seua 
destinació. 

Demà dissabte (18.30 hores), 
tindrà lloc la inauguració del 
camp de futbol 7 de gespa 
artificial de les instal.lacions 
esportives de Camarles. Es 
disputarà un partit entre l’aleví 
local i l’Espanyol. 

El projecte del camp fou impul-
sat pel Futbol Formatiu Terres 
de l’Ebre, el Club de Futbol 
Camarles, la societat Gialro We 
Win Soccer i l’Ajuntament.

Inauguració camp de Futbol-7

David Garcia no seguirà al J. 
i Maria. El propi entrenador 
ho informava dimarts: “fa 
unes setmanes em van plan-
tejar la renovació i jo vaig 
acceptar. Però en els darrers 
dies han hagut canvis de 
plans. I el que se m’ha dit 
és que estan molt contents 
del treball però la dinàmica 
de resultats de les últimes 
jornades ha comportat un 
nou plantejament”. Garcia 
afegia que “he estat molt 
agust al Jesús i Maria i he 
d’agrair l’oportunitat que 
se’m va donar per entre-
nar-lo. He de destacar el bon 
tracte de l’afició i també del 
club, en general. I valorar la 
feina dels jugadors. És cert 
que els darrers resultats no 
han estat els esperats però 
també cal considerar totes 
les baixes que hem tingut i 
que s’han acusat. I, a casa, 
fins diumenge, no havíem 
perdut. L’únic que lamento 
és que em proposaven seguir 
i finalment no ha estat així. 
No obstant, s’ha d’acceptar i 
ara pensar en el derbi de diu-
menge per acabar el millor 
possible”. Hi ha rumors que 
indiquen que Lluís Fornés 
podria ser el proper mister.  

UD JESÚS I MARIA
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DES DE DIUMENGE PASSAT

base de la UD Jesús i Maria.
Un referent que ens va deixar 
el passat mes de febrer. 
Des de llavors, el compromís 
des de l’Ajuntament va ser po-
sar el seu nom a les instal.la-
cions de l’Aube. I diumenge va 

Des del diumenge passat, quan 
va fer-se un acte institucional, 
les instal.lacions esportives de 
l’Aube de Jesús i Maria duen el 
nom de Josep Maria Torres.  
L’alcalde, Lluís Soler, en els 
seus parlaments, va desta-
car que “és un homenatge a 
una persona que, gràcies a la 
seva trajectòria i implicació, 
ha estat clau per a entendre el 
desenvolupament i creixement 
del futbol base al nostre muni-
cipi, i del primer equip del Je-
sús i Maria. Un reconeixement 
més que merescut per una 
persona que ha deixat el seu 
segell en moltes generacions 
ja sigui des de l’àmbit espor-
tiu o des de l’àmbit acadèmic 
com a mestre”.
Torres, mestre de professió, 
va ser jugador, entrenador, di-
rectiu i cofundador del futbol 

ser el dia. Fou, amb presència 
de la família,  una tarde d’emo-
cions, amb els parlaments de 
l’alcalde, del president actual 
del club, Mingo Alcalà, i de la 
vidua, Libia Fabra. 
La família Torres és ADN  Jesús 

Les instal·lacions esportives de l’Aube porten 
el nom de Josep Maria Torres 

i Maria. Implicació i sentiment 
per un club. Han tingut un 
gran referent. I des d’aquesta 
setmana, el mestre de mestres 
sempre serà recordat al visitar 
les instal.lacions. 
Serà etern.

FEMENÍ
EL JUVENIL 
FEMENÍ DE 
F. FORMATIU 
PUJA A 
PRIMERA 
DIVISIÓ 
L’equip juvenil femení de 
Futbol Formatiu és campió i 
puja a la Primera divisió de 
la categoria. Necessitava un 
punt i va assolir-lo contra 
el Santboià, dissabte passat 
(3-3). Va haver de patir però 
va remuntar amb els gols 
de Júlia, Anna Gisbert i Alba 
Bertomeu. (foto plana 20)
D’altra banda, informar que 
la Plana és campiona de la 
lliga femenina Terres de 
l’Ebre futbol-7 i en la darrera 
jornada va rebre el passadís. 

German, tècnic de l’Ascó. 

DIUMENGE
L’Ascó visitarà 
el Mollerussa
L’Ascó va perdre el darrer 

partit de lliga, al camp del 
Vista Alegre (5-2) i ja pensa 
en el partit de diumenge a 
Mollerussa, en l’anada de la 
promoció d’ascens a Tercera 
divisió.    
El tècnic de l’Ascó, German 
Inglés, del partit de diumenge, 
diu que “al Mollerussa, junta-
ment amb el Borges, els hem 
estat seguint ja en les darreres 
setmanes. És un equip que ha 
assolit uns números que parlen 
per si sols. És molt ofensiu, per 
això ha fet molts gols; és dinà-
mic i jove amb un entrenador 
que té les idees molt clares i 
que fa temporades que està 
dirigint l’equip. En general, és 
un rival d’entitat”. L’entrenador 
de l’equip asconenc afegia que 
“nosaltres anem amb la inten-
ció de traure un bon resultat, 
sabent que ens tocarà patir 
moltíssim i sent conscients 
també que quedarà un partit de 
tornada i que allí es pot decidir 

tot. Hem de ser solidaris, fer un 
bon treball col.lectiu i buscant 
ser ferms en l’aspecte defensiu 
i, a la vegada, poder aconseguir 
un gol que seria molt impor-
tant”.   

Final de la lliga per a 
la Rapitenca 
La Rapitenca va perdre al 

camp del Sant Ildefons 
(3-1) en el darrer partit 
de la lligueta. Un partit 
intrascendent en el que va 
acusar-se la calor i el desgast 
de les darreres jornades, 
quan s’han sumat 15 punts 
de 15.    
La Rapitenca ha acabat tercera. 
El tècnic Ramon Sancho va di-
rigir el darrer partit d’esta etapa 
al capdavant de l’equip ‘azzur-
ro’. 
El tècnic volia felicitar i agrair “a 
tota la plantilla per la magnifi-
ca temporada que han realitzat 
a 1a Catalana, tot i les moltes 
dificultats que se’ns han anat 
presentant durant l’any. Feli-
citar a Valcàrcel pels dos pic-
hichis, tant de la lliga passada 
a 2a Catalana com d’aquesta 
a 1a Catalana, amb l’ajuda de 
tots els seus companys. Des-
tacar també el paper sempre 
a l’ombra però treballant per 
l’equip dels directius Rafa Cor-

net i Jordi Marin. Així mateix, 
recordar que molta responsa-
bilitat d’haver aconseguit l’as-
cens la temporada passada i la 
gran classificació d’aquesta és 
també d’Agustí Zaera. I per úl-
tim, donar les gràcies al treball 
de tot l’staff tècnic, que hem 
estat junts intentant donar-ho 
tot pels nostres jugadors. Una 
menció especial per la seva im-
portància, en tots els aspectes, 
a Ernest Cid. I a tots els nostres 
socis i aficionats dir-los que no 
ha hagut ni un entrenament i ni 
un partit que no haguem donat 
tot el que hem pogut per de-
fensar l’escut tal com es mereix 
aquest club. Ha estat un auten-
tic honor i sempre visca la UE-
RAPITENCA. TRIKI-TRÍ!!!”. 

Missatge 
de comiat del tècnic 

Ramon Sancho

Partit d’anada de la 
promoció d’ascens a 

Tercera divisió

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

34
46
38
41
36
32
35
34
32
22
27
19
19
18
11
19
10

6
16
20
17
17
24
25
22
25
22
34
23
28
35
37
48
74

35
34
32
26
26
26
24
23
23
21
19
15
11
10
6
6
0

classi.                     GF       GC     PNTS

Roquetenc-Ametlla 6-3
Amposta-S Jaume  4-1
Godall-Flix  0-0
Olímpic-Batea  3-2
Alcanar-Ebre Escola 1-4
Corbera-la Cava  1-5
J i Maria-S Bàrbara  0-1
Benissanet-Rapitenca 2-5
Descansava Catalònia
Rec: Roquetenc-la Cava  2-1

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  15. 

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

55
26
18
15
11

9
13
25
27
51

24
16
11
6
1

classi.                     GF       GC     PNTS

La Plana-Rapitenca 5-2
R Bítem-Perelló   4-4

RESULTATS. femeni futbol 7
Jornada 10
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3A CATALANA

ALCANAR, 1
BRE ESCOLA, 4

BENISSANET, 2
RAPITENCA B, 5

L’Ebre Escola va guanyar el di-
vendres passat el partit de recu-
peració al camp del Corbera (0-
3). I diumenge es va imposar a 
l’Alcanar (1-4). D’aquesta forma, 
l’equip és líder a manca de dues 
jornades en les que si guanya els 
dos partits, serà campió i pujarà 
a Segona catalana. 
Del partit a Alcanar, el tècnic 
local, Miquel Cervelló, deia que 
“per la nostra part, teníem mol-
tes baixes, però, malgrat això,  
vam competir de tu a tu sense 
amagar-nos i per això estic molt 
orgullós de l’equip, per l’acti-
tud i per l’entrega davant d’un 
rival ben treballat i que física-
ment està molt bé. És un equip 
jove, molt ben preparat pel seu 
mister, i que va camí per a ser 
el campió. Es el que puc dir. 
Nosaltres lluitarem fins el dar-
rer minut, i amb el compromís 
dels jugadors que continuen, 
així ho farem. N’hi ha que han 
abandonat el barco però els que 
quedem ho tirarem avant. Se-
guirem treballant en la nostra 
línia, ja pensant en la temporada 
vinent, perquè l’Alcanar sigui un 
equip competitiu i done la cara 
com fins ara”. 

La Rapitenca B no va fallar i es 
va imposar a Benissanet (2-5). 
I continua pressionant a l’Ebre  
Escola per si comet una en-
sopegada. La Rapitenca es va 
posar el mono de feina i es va 
adaptar al partit. A més, es va 
avançar aviat amb un golàs de 
Marc Garcia, des d’uns 30 me-
tres. Tret potent que va sorpren-
dre a David. El davanter poste-
riorment es va lesionar per una 
topada amb la tanca que deli-
mitat el terreny de joc. El partit, 
fins el descans, va estar igualat 
però la Rapitenca va decidir 
amb el gol de López, després 
d’una assistència de Nacho. A la 
represa, aviat, Nacho, amb dos 
gols, i López, van sentenciar 
amb el 0-5. A darrera hora, els 
locals Carlos i Ricard van reduir 
l’avantatge visitant.
Piqué, del Benissanet: “no hi ha 
res a dir. La Rapitenca és un gran 
equip, que a més va ser molt di-
recte i contundent en defensa. 
I nosaltres, a diferència d’altres 
setmanes, no vam poder recu-
perar i buscar contres. Vam llui-
tar però davant teníem un gran 
rival que no va donar opció. Els 
felicito per la victòria”.

JESÚS I MARIA, 0
SANTA BÀRBARA, 1

ROQUETENC, 6
AMETLLA, 3

GODALL, 0
FLIX, 0

OLÍMPIC, 3
BATEA, 2

El Jesús i Maria, dos punts de 
dotze, no reacciona. Va caure a 
casa contra el Santa Bàrbara. 
David Garcia, del J i Maria: “va 
ser un partit en què natros vam 
portar més el pes del joc bus-
cant la porteria rival davant d’un 
equip que va estar ben col.lo-
cat en defensa. Vam tenir cinc 
o sis situacions de gol però no 
vam marcar i ells al final en una 
contra van fer el 0-1. No és ex-
cusa però la veritat és que hem 
arribat al final de la competi-
ció carregats de baixes i això 
s’ha notat perquè s’han pogut 
fer pocs canvis per regenerar 
l’equip i que pugués estar més 
fresc”. Va ser el darrer partit a 
casa de Garcia a la banqueta 
partidalenca. 
Ito Galve va fer funcions de tèc-
nic, en no estar Subi diumenge.  
Del partit deia que “l’equip va 
estar molt ben posat en defen-
sa, aplicant el treball que s’ha fet 
durant la temporada. L’actitud 
va ser molt bona i els jugadors 
van creure amb la feina que 
estaven fent i van trobar premi 
amb el gol de Garxo, ja al final, 
després d’una jugada de Gui-
llem, en un contraatac”. 

El Roquetenc va guanyar l’Amet-
lla (6-3) i dimecres a la Cava (2-
1). Porta 4 victòries seguides. 
Miquel Campos, del Roquetenc: 
“contra la Cava va haver una part 
per equip i a la represa natros 
vam estar millor i vam remuntar 
amb els gols de Miquel i Quim, 
de penal. Del dissabte, contra 
l’Ametlla, va ser un partit tre-
pidant, arribant-se al descans 
amb el 5-2. A la represa el ritme 
va baixar però l’Ametlla va fer el 
5-3 buscant el quart gol fins que 
va venir el penal i el 6-3”. Chi-
meno (2), Joel, Quim, Pinyol i 
Roger (p) van marcar. Ivan Ro-
meu, de l’Ametlla: “en els darrers 
partits hem perdut la seguretat 
defensiva que ens caracteritza. 
És cert també que tenim bai-
xes i que estem un xic minvats. 
Però, sobre tot al primer temps, 
vam estar molt tous. I eI Roque-
tenc va ser efectiu. Natros vam 
tenir opcions però no vam ser 
tan efectius. A la represa, amb 
el 5-3, vam buscar el 5-4 i vam 
poder fer-lo per ajustar el partit 
però un penal rigorós fou el 6-3 
final”. Miguel va fer dos gols (un 
de cap esplèndit) i Alcalà va mar-
car l’altre.  

Godal i Flix van empatar sense 
gols. 
Juanjo Agustin, del Godall: “par-
tit molt disputat, intens, igualat 
i amb moltes alternatives en la 
possessió de pilota. En general, 
van haver-hi poques ocasions 
clares per cap dels dos equips. 
Al final, ells van tenir una opció 
i nosaltres també amb un tret 
al travesser. Per tant l’empat, 
per a mi, fou just”. Albert Liza-
so, tècnic del Flix: “un punt molt 
valuós per nosaltres. Penso que 
ens vam merèixer alguna cosa 
més. La primera meitat va ser 
més igualada, però a la segona 
més domini nostre i tres o qua-
tre ocasions per haver marcat. 
Però també cal dir que de poder 
fer el 0-1 ells al final van tenir 
la seua ocasió per marcar. Ha-
gués estat molt injust”. Lizaso 
afegia que “estem arribant molt 
justos d’efectius en aquest final 
de lliga per les baixes. S’està fent 
llarg. A veure si aquesta setma-
na podem salvar-nos i estar del 
tot tranquils i no haver d’esperar 
altres decisions”. El proper partit 
del Flix, darrer a casa, serà con-
tra l’Olimpic, el derbi riberenc, 
demà dissabte a les 20 hores. 

Jordi Roca, de l’Olimpic, “va ser 
un partit intens i molt igualat 
en el que hagués pogut pas-
sar de tot. Per part nostra he 
de dir que l’equip va recuperar 
bones sensacions i es va veure 
la seua millor versió, contra un 
molt bon rival com és el Batea”. 
El tècnic Jordi Roca no con-
tinuarà la temporada vinent a 
l’Olímpic. “Vam estar en conver-
ses per renovar però finalment 
vaig decidir que aquesta etapa 
a l’Olímpic ha acabat i així vaig 
comunicar-ho”. Joel Martorell 
(Gandesa B) serà el relleu. Jose 
López (Batea): “estem limitats 
d’efectius des de fa jornades. 
Arribem molt justos. A més, no 
vam començar bé, al contrari 
que ells que van fer l’1-0. Mal-
grat no estar bé, vam reaccio-
nar, empatant. Però no estàvem 
còmodes. Després d’una acció 
en què Paul es va lesionar i no 
va poder seguir la jugada, va ve-
nir el 2-1. I ells, en general, van 
estar millor, ja a la represa. Amb 
el 3-1, vam tenir ocasions però 
no vam marcar fins el final, ar-
ran d’un penal. L’equip ha fet un 
gran esforç però arriba minvat i 
ara ho està acusant”. 

CORBERA, 1
LA CAVA, 5
Robert Costa, tècnic-jugador 
del Corbera: “no és cap excusa 
però el fet de jugar divendres, 
amb les baixes que tenim, ens va 
dificultar el partit de diumenge 
contra la Cava. Ens vam posar 
per davant i vam aguantar fins 
el minut 40. Però després va ser 
molt complicat perquè, després 
de setmanes sense entrenar, ju-
gar dos partits en menys de 48 
hores es va acusar. La segona 
meitat es va fer llarga i no vam 
poder fer més”. Carlos Gilabert, 
de la Cava: “ens va costar molt 
adaptar-mos a una gespa natu-
ral que frenava les circulacions 
de pilota. Ells, amb més ritme 
inicial, es van avançar amb l’1-0. 
No obstant, llavors, vam entrar 
en situació, aconseguint dos 
gols. A la represa, aviat, vam fer 
l’1-3 però l’equip va sortir del 
partit. I el Corbera, sense fer 
perill, ens va dominar. A la pau-
sa d’hidratació vam parlar-ho 
i l’equip es va recuperar i ja va 
acabar millor el partit, marcant 
l’1-4”. Després arribaria l’1-5. La 
Cava va perdre dimecres a Ro-
quetes en partit de recuperació. 
Flecha, que havia fet 53 anys, va 
jugar de titular. Un altre rècord.

Vestidor del Santa Bàrbara, en acabar el partit a Jesús i Maria, diumenge passat.

La directiva del CF Amposta va 
comunicar divendres a Toni 
Sánchez, tècnic del filial, que no 
continuaria entrenant l’equip la 
temporada vinent. El tècnic va 
escoltar la versió del club i els 
arguments que li van comunicar 
no li van agradar. I va decidir, en 
aquell moment, dimitir. Segons 
Toni, “el club havia pres aques-
ta decisió i me la va comunicar. 

TONI SÁNCHEZ VA DIMITIR COM A TÈCNIC DE L’AMPOSTA B
I jo no estic conforme amb els 
motius que em van exposar i 
per això vaig dimitir. No hi ha 
res més. Tampoc vull entrar en 
cap més polèmica. Es cert que 
estic molt decebut de com ha 
anat tot, i això és el que lamen-
to. En qualsevol cas, el CF Am-
posta sempre serà el meu club i 
hem de seguir endavant”. Toni, 
durant aquesta setmana, ja ha 

tingut una altra proposta d’un 
altre club. 
Hans Esteban, tècnic del juvenil 
B, va estar a  la banqueta dissab-
te passat i ho estarà en les dues 
jornades que falten. L’Amposta 
va guanyar el S Jaume (4-1) i 
porta 13 punts de 15.
En la propera jornada, visita 
l’Ebre Escola equip que es juga 
ser campió de la lliga. 
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EQUIP DE LA JORNADA     JOAQUIN CELMA

JUVENIL FEMENÍ

· El Tortosa porta anys intentant l’ascens a primera i la temporada vinent tornarà 
a intentar-ho. No serà fàcil perquè a més dels rivals del territori, en tindrà un 
altre a batre que serà el Reddis que jugarà al camp del Reus. S’ha fet una aliança 
amb la fundació futbol base de Reus per donar sortida als juvenils de l’FFBR que 
finalitzen la seua etapa a la categoria. Una aliança que pretén «reconstruir» i «re-
fundar» el futbol de Reus, amb l’objectiu de buscar en dos o tres anys recuperar 
la tercera divisió. En resum, el Reddis serà el puntal per al nou projecte del Reus, 
amb el míster Marc Carrasco. D’altra banda, l’any passat, a 4a catalana, va néixer 
un nou equip: el CF Reus roig i negre, que juga a les instal·lacions Pere Manyanet 
i ja té 700 socis.
· Neteja de tècnics a la Rapitenca. Zaera com a secretari tècnic, Ferran Simó 
deixa el juvenil i fitxarà per l’Aldeana, Carlos Rodríguez va presentar la dimissió al 
filial i a Ramon Sancho no se’l va renovar. Fernando Garcia encara no és presi-
dent i ha fet ja renovació.
· L’Ebre Escola està a dos partits de l’ascens: depèn d’ell. S’ho mereixen, fan el 
millor futbol d’aquesta categoria i té un entrenador Pepe Balart, amb 36 anys, 
amb molt de futur. Aquest equip és una pinya, per la propera temporada segui-
ran tots menys Arnau, que tornarà a l’Amposta. A més, dos jugadors han rebutjat 
ofertes de 2a catalana, d’altres clubs.
· El secretari tècnic del Santa Bàrbara, Ito va fer d’entrenador diumenge perquè 
Subi no va poder assistir per motius professionals. I el Santa va guanyar a J i 
Maria.
· Marc Vadillo (Catllar) i Omar Ouhadadi (Jesús i Maria) primers fitxatges de la 
Rapitenca. Pujaran del filial Àlex López i Edgar i del juvenil Samper i un altre 
jugador.
· Chimeno té dues ofertes de segona catalana; aquesta temporada, amb les 
aturades per la pandèmia, li va costar arrencar però ja està altra vegada en forma 
i només té 43 anys.
· Moltes dones diuen que De la torre és un dels jugadors més guapos del futbol 
ebrenc. Però es podria dir que té més ofertes d’equips ebrencs que admiradores 
i això és molt. Serà alta a Tortosa juntament amb Ferran, fill pròdig de la Cava i 
que va tornar per ajudar a l’equip en esta temporada atípica per la Covid.
· Un rodamón Nacho Nuez ha estat a la Rapitenca, Tortosa, Amposta i Rapitenca 
B. Quina serà la següent destinació?.
· El programa de dilluns de Michel, a Canal Terres de l’Ebre, el debat de futbol 
base entre Robert Cantó i Edu Alcabar, va aixecar butllofes i la temperatura va 
pujar a 180 graus. Robert Cantó va dir que “no és normal que un nen amb dotze 
anys hagi estat en algun cas en un munt d’equips”. Al futbol base ebrenc hi ha 
tanta guerra com en el futbol amateur. O més.
· Quina davantera tindrà l’Amposta: Ferreres i els jugadors de la Rapitenca Be-
cerra i Peque. I si també arriba Valcàrcel, l’equip tindrà un arsenal.
· El gran mister Amores, del Cambrils, va ser campió del seu grup del torneig de 
2a catalana, 9 partits guanyats i un empat. A més, han passat dues eliminatòries 
i com a premi el van cessar divendres.
· L’Ascó jugarà la promoció per pujar a Tercera divisió contra el Mollerussa, club 
que va estar a la década dels 80 a la Segona divisió del futbol professional. 

TOP SECRET

· Aposta de futur al Jesús i Maria: Lluís Fornés, després d’estar 6 campanyes en els juvenils 
de La Cava i Tortosa, tres a cadascun, més 2 campanyes com a segon míster del Tortosa, 
debutarà a la banqueta en categoria amateur amb el Jesús i Maria.
· Jordi Roca va estar a un tres i no res de renovar amb l’Olímpic però finalment va fitxar 
amb la Cava, on no s’ha renovat a Carlos Gilabert, tècnic amb qui membres de la junta es-
taven molt contents. Arriba a l’Olimpic un bon entrenador, Joel Martorell del Gandesa B.
· L’Amposta B va comunicar a Toni Sánchez que no seguiria com a entrenador. Li van 
donar explicacions i aquestes no el van convèncer i va presentar la dimissió, divendres 
passat. L’entrenador elegit per la propera campanya és Andreu Cano, que ja va anunciar 
que deixava el càrrec de secretari tècnic a l’Olímpic. Cano també va estar durant unes 
campanyes al futbol base de la Rapitenca. La propera campanya dirigirà al filial ampostí. 
Toni Sánchez, dimecres, va tenir una proposta d’un equip de Tercera. 
· Cada vegada m’agrada menys Laporta, està fent neteja total de molts càrrecs, és com 
si fos una caça de bruixes. On hauria de fer una neteja és al primer equip, a les vaques 
sagrades i fer una plantilla jove de 22 anys de mitjana d’edat i baixar la massa salarial un 
80 %.
· Javier Dilla té a la seva taula 6 ofertes, dos d’elles del seu actual equip, a Batea, on volen 
que segueixi i l’altra al seu exequip, el Gandesa.
· Un gran entrenador, amb molt de futur, la directiva no el fitxa perquè segons ells tenia 
aquest massa amics al vestidor. 
· En dos anys la segona catalana de la província de Tarragona serà de dos grups de 16 
equips cadascun i la tercera d’un grup de 16 a la zona ebrenca.

Futbol Formatiu, campió juvenil, i Tortosa en cadet
El cap de setmana passat, es van disputar els partits de tornada de les finals de futbol 
base. El juvenil de Futbol Formatiu va empatar contra l’Ebre Escola (2-2). La victòria 
a l’anada va acabar decidint. És campió i puja a Preferent. En la tornada, els d’Alba-
car van avançar-se amb el 2-0. Però l’Ebre, amb un gol d’Haro, de falta, va fer el 2-1. 
Els locals van poder sentenciar però van acabar patint, quan Codorniu, en afegit, va 
marcar el 2-2. I els de l’Ebre Escola encara van tenir una possibilitat en un córner. Pel 
que fa als cadets, el Tortosa va reaccionar quan pitjor ho tenia a la represa, amb el 3-2. 
Bona resposta dels roigblancs que llavors van apoderar-se del partit i van empatar 
arran d’una gran jugada. A l’anada havien empatat a un. El Tortosa cadet és campió i 
puja a Preferent. Finalment, dir que en infantils, aquest diumenge dia 20 es juga l’ana-
da a Amposta entre els locals i el Tortosa. 

El juvenil femení futbol 11 de Futbol Formatiu Terres de l’Ebre és campió i puja a la 
Primera divisió després de l’empat contra el Santboià (13 triomfs i un empat)

MANEL VENTURA
(Godall)

MIGUEL
(Ametlla)

PIQUÉ
(Flix)

JORDI ABELLÓ
(Ebre Escola)

RUBEN
(Amposta B)

M SUBIRATS 
(Rapitenca)

ALEIX MUÑOZ
(Batea) CHIMENO

(Roquetenc)

IVAN PÀEZ
(Rapitenca B)

RAMON
(Olimpic)

SANTAELLA
(S Bàrbara)

HUGO
(Ascó) C GILABERT

(La Cava)

RAMON SANCHO

GERMAN INGLÉS

BARTOLO/PARRA

GERARD CAPERA

ALBERT BEL

ALBERTO LÓPEZ

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

TONI  TEIXIDÓ

JORDI VALLÉS

GUILLERMO CAMARERO

ANDREU FIBLA

IVAN ROMEU

TONI SÁNCHEZ 

JOSE LÓPEZ

   equip             TÈCNIC TEMP 20/21         TÈCNIC 21/22              equip                   TÈCNIC  20/21               TÈCNIC  21/22 

RAPITENCA

ASCÓ

ALDEANA

AMPOLLA

AMPOSTA

CAMARLES

LA SÉNIA

MÓRA LA NOVA

PERELLÓ

R- BITEM

TORTOSA

ULLDECONA

AMETLLA 

AMPOSTA B

BATEA

TEIXIDÓ

GERMAN INGLÉS

FERRAN SIMÓ 

GERARD CAPERA

NANDO GARCIA

ALBERTO LOPEZ

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

JORDI VALLÉS

CAMARERO

ANDREU FIBLA

XAVI SUBIRATS

ANDREU CANO

JOSE LÓPEZ

BENISSANET

CORBERA

EBRE ESCOLA 

FLIX

GANDESA

GODALL

JESÚS  I MARIA

CATALÒNIA

LA CAVA

OLIMPIC

RAPITENCA  B

ROQUETENC

S BÀRBARA

SAN JAUME

TORTOSA B

GINÉS GONZÁLEZ/PIQUÉ

ROBERT COSTA

PEPE BALART

ALBERT LIZASO

JAVI GARCIA

JUANJO AGUSTIN

DAVID GARCIA

CHEMA ESTEBAN

CARLOS GILABERT

JORDI ROCA

CARLOS RODRIGUEZ

DAVID VILANOVA

SUBI

ANTON FLORES

ÒSCAR RUMENSE

PIQUÉ?

PEPE BALART

ALBERT LIZASO

LUIS FORNÉS

PAU ALEGRIA

JORDI ROCA

JOEL MARTORELL

PARRA

TONI SÁNCHEZ?

ÒSCAR RUMENSE
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EL SOMNI 
DE L’ATLETA 
LLORENÇ 
SALES 
S’ESVAEIX 
Una lesió deixa Llorenç 
Sales sense el somni dels Jocs 
Olimpics de Tòquio. Una lesió 
que va patir al març i de la 
que semblava que es podia 
recuperar però que finalment 
no ha estat així i no podrà 
competir aquest estiu. Als 33 
anys, el somni s’esvaeix i per 
a l’atleta galerenc de la Unió 
Atlètica Montsià. Un cop dur 
com ell mateix ha reconegut al 
seu Facebook.

HANDBOL  
La setmana passada infor-
màvem que el juvenil de 
l’HC Perelló es va desplaçar 
a Terrassa per disputar la 
semifinal de Primera Catalana. 
“A la segona part el partit va 
ser molt ajustat, però es va 
arribar al final amb empat, 
fruit d’una decisió arbitral 
polèmica d’última hora.  Tot i 
les queixes de l’equip perello-
nenc (el perjudicat per aquesta 
decisió), el partit va continuar 
a la pròrroga, arribant al final 
en un altre empat (25-25). 
Als penals es va imposar el 
Terrassa”. L’HC Perelló va 
presentar un recurs en relació 
a la decisió arbitral que va 
provocar l’empat del Terrassa 
i la conseqüent pròrroga. “Ara 
per ara s’ha desestimat”.

FUTBOL SALA: 
LLIGA EBRENCA  
Resultats: FS Benifallet-Lli-
gallos 2-1; Dertochip-MM 
AFS Deltebre 0-4; FF Motors  
Deltebre-Aldover Paüls 6-1; 
Toscà-CFS Roquetes 7-1; 
Classificació: 1. Benifallet 20 
punts; 2. Toscà, 19; 3. MM AFS 
Deltebre 14; 4. Campredó 13; 
5. Dertochip, 11;  6. FF Motors 
AFS Deltebre, 10; 8. CFS 
Roquetes, 6; i 9. Aldover Paüls  
1 punt. Demà dissabte es 
disputaran les semifinals: F.S. 
Benifallet – U.E. Campredó i 
F.S. Toscà – Marisc Mediterrani 
AFS Deltebre.

MÉS 
NOTÍCIES

SUPERSPORT 600

HANDBOL

Marc Alcoba, vuité

Centre d’Esports Tortosa

Marc Alcoba va acabar la 3a 
prova del mundial de Supers-
port 600 al circuit italià de 
Missano en bones sensacions. 
A la primera cursa de dissabte, 
el canareu va creuar la meta 
en 12a posició per sumar 4 
punts, però va ser sancionat 
per pilotatge irresponsable 
i va perdre quatre posicions 
després de tocar a Maria Her-
rera a l’última corba de l’últi-

El Centre d’Esports Tortosa 
ha fet balanç de la tempora-
da. “una vegada es va repren-
dre després de l’aturada per la 
pandèmia, el treball desenvo-
lupat en situació precària es 
pot valorar com a molt bo. No 
s’ha aturat quasi gens la pràc-
tica esportiva durant la tem-
porada 2020-2021 i els equips 
del C.E.Tortosa l’han acabat de 
manera brillant, sobretot per 
la constància, l’esforç i el tre-
ball realitzat mentre no hi havia 
competició”.
Iniciada aquesta al voltant de 
Setmana Santa, el sènior mas-
culí minvat per les condicions 
d’entrenament i completat 
amb jugadors juvenils ha acon-
seguit “un meritori segon lloc a 
nivell provincial i finalment s’ha 
classificat en tercer lloc en les 
eliminatòries amb la Catalunya 
Central i Lleida. El Cadet Feme-
ní ha assolit el segon lloc dins 
de la copa celebrada a nivell 
de Tarragona i Terres de l’Ebre 
en una lliga molt igualada. El 
Cadet Masculí ha aconseguit 
el campionat en la copa, ce-
lebrada amb equips de Tarra-

gona, Terres de l’Ebre i Garraf, 
lluitant fins al final pel primer 
lloc, el qual ha assolit.  L’Infan-
til Masculí “A” ha aconseguit el 
campionat de la copa Tarrago-
na i Terres de l’Ebre lluitant amb 
equips d’alt nivell, imposant-se 
amb autoritat. L’Infantil Mascu-
lí “B” amb la majoria dels seus 
jugadors de categoria aleví, ha 
disputat amb valentia la copa 
de Tarragona i Terres de l’Ebre 
quedant en sisena posició de 
set participants. S’agraeix el 
treball fet per tota la família de 
l’handbol tortosí ( jugadores i 

escoles Ferreries, Cinta Curto, 
La Mercè, Sagrada Família, El 
Temple i Teresianes de Tortosa 
amb l’organització i col·labo-
ració del Consell Esportiu del 
Baix Ebre, recuperant activitats 
extraescolars en diferents es-
coles durant el tercer trimestre 
del curs escolar. El dia dinou de 
juny es participarà en la troba-
da dels Jocs Esportius de Cata-
lunya 2021. 
Destacar que l’escola d’hand-
bol Cucafera “ha estat a ple 
rendiment pràcticament du-
rant tota la temporada i última-
ment ha rebut gran quantitat 
de practicants fruit d’aquestes 
jornades de promoció escolar.
“Ara només queda tancar la 
temporada amb la recuperació 
de l’handbol platja a celebrar a 
la platja de les Avellanes amb 
la col·laboració i organització 
de l’Ajuntament de l’Ampolla el 
proper diumenge onze de juli-
ol per la tarda i el campus Toni 
Gerona del 28 de juny al 11 de 
juliol, enguany amb un nou 
format quinzenal amb campus 
kids i campus experts al pavelló 
Firal de Remolins”.

ma volta.
A la cursa de diumenge, Al-
coba va finalitzar en una bona 
octava posició després d’una 
espectacular remuntada. 
Marc Alcoba ocupa la dotze-
na posició a la general amb un 
total de 26 punts. La pròxima 
cita del Mundial de Supersport 
será els dies 24 i 25 de juliol al 
circuit d’Assen als Països Bai-
xos. (ebredigital.cat)

TRIAL. GP D’ITÀLIA
Raga, tercer en la prova del 

Mundial a l’aire lliure

Gran començament del Cam-
pionat del Món de Trial a Italia 
a Tolmezzo. Les dues primeres 
curses de la temporada foren 
vibrants, si bé l’equip Repsol 
Honda ha estat el vencedor en 
totes dues.
Dissabte es veia una lluita sen-
sacional entre Raga i Bou. Bou 
va completar les dues vol-
tes de les 12 zones italianes 
sumant 24 punts, un menys 
que el seu màxim rival, Adam 
Raga (TRRS), sumant una nova 

victòria. L’actual Campió del 
Món, Toni Bou, va finalitzar el 
diumenge en segon lloc amb 
30 punts. El faldut Adam Raga 
fou tercer amb 36 punts. Amb 
aquests resultats, Bou ocupa la 
primera posició de la general 
del Mundial de TrialGP amb 37 
punts, Raga és segon amb 32 i 
Fujinami és tercer, amb 29.
La propera cita del campio-
nat serà el GP de França, que 
es disputarà a Charade el 3 de 
juliol.

jugadors, delegats, entrena-
dors, familiars, simpatitzants, 
col:laboradors i directius )   tal 
com veníem de la temporada 
anterior, aconseguint tirar en-
davant aquesta. 
En quant a l’esport escolar, pi-
lar fonamental del club, s’ha 
pogut reemprendre l’activitat, 
participant i col·laborant en les 
tres jornades dels jocs espor-
tius de Catalunya en les cate-
gories benjamí i aleví, desen-
volupant promoció esportiva 
en horari escolar de primer a 
sisè d’Educació Primària a les 
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•100 g de búlgur bullit (és 
un aliment elaborat en diver-
ses espècies de blat, principal-
ment es fa amb blat dur. És tí-
pic de la gastronomia d’Orient 
Mitjà, el nord d’Àfrica i Grècia.  
Es pot trobar ja preparat a les 
botigues)
• 200 g de cap de llom
• bròcoli escaldat
• mongetes tendres escalda-
des
• pastanaga escaldada
• bolets saltats
• 1 pebrot verd
• sofregit de ceba
• oli d’oliva

Per a la salsa agredolça:
•  100 g de salsa de tomàquet
• 50 ml de vinagre d’arròs
• 30 ml de vi blanc
• 4 cullerades sucre morè
• 2 cullerades de midó de blat 
de moro

Fem la salsa agredolça: coem 
el sucre, el vinagre d’arròs i el vi 
blanc. Diluïm el midó de blat de 
moro en aigua freda i hi afegim 
la salsa de tomàquet i ho deixem 
cuinar a foc suau. Ho reservem. 
Posem la carn, a foc viu, al wok, 
i hi afegim el pebrot verd i el 
coem a foc lent. Hi afegim to-
tes les verdures. Ho sacsegem 

WOK VARIAT
DE VERDURES

INGREDIENTS  

PREPARACIÓ:
i finalment hi posem la salsa 
agredolça. Ho servim imme-
diatament. Bon profit!
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

ECONÓMICO, 
MASAJES 

EYACULANTES

DISCRETO

680 937 686

TORTOSA
TRAVESTI

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

El Sol a Casa VII 
activa el sector de 
la parella. Si no 
en tens, s’obren 
algunes possibilitats. 
I si en tens, és temps 
d’atendre assump-
tes pendents per 
millorar la relació.

aquari
21/01 al 19/02

La tensió d’Urà amb 
Mart i Saturn inclina 
a la paralització d’al-
guns plans o com 
a mínim un temps 
d’espera. El sol 
activa el sector de la 
salut, on s’esperen 
millores.

sagitari
23/11 al 21/12

Compte amb l’estrès 
que et provoquen la 
feina i algunes obliga-
cions. Implementar 
estratègies per 
desconnectar t’anirà 
bé. Per altra banda, 
potser has d’apren-
dre a dir no.

escorpí
24/10 al 22/11

S’activen els viatges 
i recuperes el movi-
ment. Es preveu al-
guna escapada. Una 
persona que t’atrau i 
tu esteu distanciats, 
però es pot dir que 
seguiu en contacte 
telepàtic.

balança
24/09 al 23/10

El Sol comença 
a transitar ja el 
sector professional 
i perfiles els teus 
objectius. Tornes a 
tenir contacte amb 
una part de la família 
amb qui estàveu 
distanciats.

àries
21/03 al 20/04

L’economia pot do-
nar-te mal de caps. 
Mira bé la lletra 
petita del que signis, 
sobretot de temes 
financers. Poses més 
atenció a la llar i vols 
fer alguns canvis 
decoratius.

cranc
22/06 al 23/07

FELICITATS! El Sol 
entra al teu signe 
i comença un nou 
període per tu. Urà 
en tensió per Casa III 
et pot fer reaccionar 
sense pensar. Comp-
te fins a deu per no 
vessar-la.

verge
24/08 al 23/09

En el tram final de 
Mercuri retrògrad, 
enllesteixes as-
sumptes pendents. 
Retorn d’alguna 
vella amistat a la 
teva vida. Augmen-
tes l’exercici físic per 
descansar millor.

taure
21/04 al 21/05

Sembla que no arri-
bes a tot i has de fer 
algun reajustament 
entre la vida profes-
sional i la personal. 
Amb el Sol per Casa 
III augmenten les 
comunicacions i 
desplaçaments.

peixos
20/02 al 20/03

El Sol comença a 
transitar per Casa 
V i s’activa el sector 
dels afectes. Pot 
començar un coque-
teig o fins i tot un 
enamorament. Dies 
d’activitats compar-
tides amb els fills.

lleó
24/07 al 23/08

Tant si treballes, 
com si no, tens 
ganes de fer vacan-
ces de la teva vida 
quotidiana i sortir 
de la rutina. El Sol 
per Casa XII t’en-
dinsa en els records 
i enyores a algú.

bessons
02/05 al 21/06

Si tens problemes 
econòmics, algú de 
la família podria ofe-
rir-te un cop de mà. 
Et sents una mica 
inquiet i això afecta 
el teu descans. 
T’anirà bé aprendre 
a relaxar-te.

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

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

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

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

per més difícil que sigui). A.C.  

616 316 395

AMPOSTA
MAR CATALANA 

MADURITA 
DELGADITA 
MORBOSA 
CACHONDA 
MASAJES 

ERÓTICOS Y MÁS 
EN AMPOSTA 24 H

TORTOSA
SE TRASPASA POR 

JUBILACIÓN TALLER 
REPARACIÓN DE 

CALZADO
Muy céntrico. Equipado 

para continuar con el 

negocio. Más de 35 años 

al servicio del cliente. 

Buena clientela. 

Se podría negociar la 

formación del comprador. 

Precio negociable.

630 94 11 66

BUSCO 
ENTRENADORA 

PERSONAL
A PARTIR DE 

LAS 18H

Interesadas 
mandar CV a:

calpezisa@gmail.com

BUSCO 
PROFESOR/A 

INGLÉS 
NATIVO/A PARA 

CLASES DE 
CONVERSACIÓN

639 59 45 27

30 AÑOS CACHONDA 
MORBOSA 

COLOMBIANA 
FRANCÉS NATURAL 

PROFUNDO 
GARGANTA CARICIAS 
MASAJES POSTURAS 

BESOS CON LENGUA 
CARIÑOSA FIESTERA 

AMOROSA

AMPOSTA
PAOLA

24 HORAS

633 398 057

SEÑORITAS, 
SALIDAS 

Y DOMICILIO 
24H

L’ALDEAL’ALDEA

680 239 519

AMPOSTA
CHICASCHICAS

COMPLACIENTESCOMPLACIENTES

612 28 46 49

NOVEDAD, 
HAGO SALIDAS 

24 HORAS
 30 AÑOS

AMPOSTA
SOFI

AMPOSTA
TRAVESTI 
Y CHICA

MASAJISTA 4 

MANOS. VICIOSAS 

Y FIESTERAS.

SALIDAS 24 HORAS

633 645 149

CATALANA 
Frances 

natural fins 
l’última
goteta...

petó negre...

petonera...

722 854 760 617 71 69 20

RUBIA 22 AÑITOS 
DELGADITA  RECIÉN 

INICIANDOSE 
FRANCES NATURAL  

CARIÑOSA 
SIMPATICA SENSUAL 

AMANTE DEL BUEN 
SEXO  24 HORAS

AMPOSTA
NOVEDAD
SCORT

PARTICULAR

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

Ven, te espero

697 24 95 96

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

PUBLICITAT
977 279 290
comercial@mesebre.cat

632 108 591

877 075 973

TO
R

TO
SA

RELAX
LATINAS,

24 HORAS.
TAMBIÉN
SERVICIO 

A HOTELES Y 
DOMICILIO

Alquilo parquing frente Colegio de 
la Consolación en Tortosa

639 59 45 27

VOLS ANUNCIAR-TE?

Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 279 290

comercial@mesebre.cat

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

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

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

Gràcies per la teva misericòrdia vers a mi i els meus. (la 
persona haurà de resar aquesta oració tres dies seguits 

sense dir l’encàrrec, dintre de tres dies serà aconseguida 
la gràcia per més difícil que sigui). M.C..  
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SMS INTERACTIUS SAP
JORDI BAUCELLS LLUÍS
DIRECTOR DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

FLUX DE L’APLICACIÓ
les cites, confirmar o sol·licitar 
reprogramar-les o anul·lar-les.

Els usuaris poden visualitzar 
l’estat dels SMS i gestionar els 
canvis sol·licitats pels pacients 
des dels següents punts:
• Vistes específiques amb co-
lumna que mostra l’estat del 
SMS.
• Report que permet visualitzar 
l’estat dels SMS i gestionar els 
canvis sol·licitats pels pacients.

Cada centre podrà decidir si vol 
crear una dependència entre 
l’enviament del SMS Interactiu i 
el SMS recordatori de cita, és a 
dir, si sempre voldrà enviar els 
dos SMS independentment de 
la resposta del interactiu o no-
més voldrà enviar el SMS recor-
datori per certes respostes.

L’objectiu de l’SMS 
interactiu és que a través 

d’un link que rep el pacient 
amb les cites futures pugui 
confirmar la seva assistència 
o sol·licitar un canvi o 
cancel·lació.  

Des del centre es podrà definir 
quan es fa l’enviament de SMS 
interactiu a nivell d’Unitat de 
Tractament. Aquest es podrà 
enviar:
• 15 dies abans del dia de la cita 
per confirmació de cita.
• El dia després de programar o 
reprogramarla cita.

Si des del link el ciutadà confir-
ma també una cita que té als 15 
dies, no es tornarà a enviar SMS.

El ciutadà podrà, veure l’estat de 


