
Grup Balfegó preveu superar els 20.000 visitants aquesta temporada. L’inici de l’estiu dona el tret de sortida a la 

novena campanya del Tuna Tour. L’empresa vol participar activament en la promoció i desenvolupament de 

l’activitat turística de les Terres de l’Ebre.  P15 

Amposta i el Delta són la seu del nou
Centre de Resiliència Climàtica (CRC) de Catalunya

                    P5

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presidit, amb la consellera d’Acció Climàtica, Teresa 

Jordà, la presentació del Centre. El projecte naix a les Terres de l’Ebre perquè és un territori “que ha patit 

les externalitats negatives del nostre sistema energètic. És el que produeix més energia, i el que més 

pateix el canvi climàtic”.
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EDITORIAL
Mascaretes:
Te la trauràs o seguiràs portant-la?

Edita:

Pedro Sánchez s’ha sumat a 
països com França, Israel o 

Dinamarca que ja han suspès 
l’ús de mascaretes a l’aire 
lliure. El seu ús deixarà de ser 
obligatori en espais públics 
demà, 26 de juny.
Què faràs TU quan estiguis al 
carrer?
Sánchez ha fet aquest anunci 
durant la conferència de cloenda 
de les jornades del Cercle d’Eco-
nomia, on s’ha mostrat molt op-
timista i ha augurat que Espanya 
ha superat totes les seves previsi-
ons i se suma a altres països eu-
ropeus que estan traient l’obliga-
torietat de la mascareta, com ha 
fet França, això sí, abans d’unes 

eleccions... L’objectiu del Govern 
espanyol és que s’arribi al 70% de 
població vacunada durant el mes 
d’agost i des de l’Executiu s’in-
sisteix que es va a una “velocitat 
de creuer”. Està clar que aquesta 
mesura s’uneix a l’inici de la cam-
panya de turisme, un dels prin-
cipals motors econòmics que 
aquest any preveu recuperar part 
del seu pols després del desastre 
de la pandèmia el 2020. “Aquest 
serà l’últim cap de setmana amb 
mascaretes en els espais a l’aire 
lliure”, ha avançat el cap de l’Exe-
cutiu davant la cúpula més gran 
dels empresaris catalans en l’acte 
a Barcelona. “Els nostres carrers, 
els nostres rostres, començaran 

a recuperar en els propers dies el 
seu aspecte normal”. “L’alegria 
de viure de la societat espanyola 
i la societat catalana és l’alegria 
de viure dels seus representants 
en les institucions públiques co-
mençant pel Govern”, ha subrat-
llat davant l’auditori a l’hotel W.
El debat de la màscara portava 
sobre la taula diverses setmanes 
després que diverses autonomi-
es demanessin a Govern retirar ja 
els tapaboques. A favor estaven 
Catalunya, Múrcia, Madrid, Bale-
ars, Galícia i Comunitat Valencia-

L’EIC va ser l’escenari 
el passat divendres de 

l’entrega de premis i beques 
de la Fundació Escola 
Internacional del Camp. La 
FEIC ha desenvolupat en 
pocs anys un ampli ventall 
de premis i beques, pels seus 
propis mitjans o gràcies a 
les donacions de famílies i 
empreses que hi han volgut 
col·laborar. 
Els guanyadors d’enguany han 

estat:

• Premi Fruselva a l’estudiant en 

l’àmbit científic, tecnològic i ma·

temàtic: Des del curs 2015-2016, 

l’EIC atorga un premi a un estu-

diant de l’àmbit científic, tecno-

lògic i matemàtic amb l’objectiu 

de fomentar la iniciativa, l’interès 

i el talent entre l’alumnat de se-

cundària de l’EIC en l’àmbit de la 

ciència, la matemàtica i la tecno-

logia. A partir d’aquest curs, Fru-

selva és el donant que fa possible 

el premi. Aquest curs 2020-2021, 

l’alumne guanyador del premi és 

Damià Colet Rabassa d’ESO4.

• Premi FEIC a l’estudiant en 

l’àmbit humanístic: Aquest curs 

es dóna per primer cop el premi 

Fundació Escola Internacional del 

Camp a l’estudiant excel·lent en 

l’àmbit humanístic amb l’objectiu 

de fomentar la iniciativa i el talent 

La FEIC entrega cinc premis i beques
a alumnes i professors de l’Escola Internacional del Camp

entre l’alumnat de secundària de 

l’EIC en l’àmbit de les humanitats, 

valorant la seva implicació amb la 

comunitat, l’exigència personal, la 

capacitat de desenvolupar els seus 

talents i assumir els reptes amb 

atreviment i competència. Aquest 

curs 2020-2021, l’alumna guanya-

dora del premi és Leire Ugalde Sal-

vá d’ESO3.

• Beca a l’Excel·lència Família 

Gumà a un/a estudiant de l’EIC: 

Des de l’inici de l’escola s’ha ator-

gat la Beca a l’Excel·lència a un/a 

estudiant de l’EIC amb l’objectiu 

de reconèixer l’alumne/a excel·lent 

en l’àmbit acadèmic i personal va-

lorant la seva implicació amb la 

comunitat, l’exigència personal, la 

capacitat de desenvolupar els seus 

talents i assumir els reptes amb 

atreviment i competència. Aquest 

curs 2020-2021, l’alumna guanya-

dora de la beca és Carla Zaera Piñol 

d’ESO3.

• Premis Sòcrates Educa a l’Excel·

lència Docent: Aquests premis, de 

tipus anual, promoguts l’any 2015 

per la família Sanromà, pretenen 

promoure i reconèixer l’excel·lèn-

cia de l’activitat docent en l’àmbit 

l’escolar incidint en la innovació 

educativa, el desenvolupament del 

projecte Sòcrates Educa i l’aplica-

ció dels 4 pilars de l’escola, que són 

la internacionalitat, l’ús adequat de 

Veure edicions anteriors a la nostra web www.mesebre.cat

na. Però, lo cert és que la comis-
sària europea de Salut i Seguretat 
Alimentària,  Stella  Kyriakies, va 
alertar aquest mateix 15 de juny 
que Europa “encara no està fora 
de perill” davant el virus. Tam-
bé ha demanat “no relaxar-se” 
ni deixar d’usar les màscares i la 
distància social durant el Con-
sell de Salut amb els ministres 
de Sanitat de la Unió Europea a 
Luxemburg. Arriba la fi de l’obli-
gatorietat de les mascaretes en 
exteriors, i tu? Te la trauràs o se-
guiràs portant-la? 

La millora de la situació 
epidemiològica actual 

ha permès recuperar el 
quiròfan d’obstetrícia perquè 
les gestants que tinguin una 
cesària programada puguin 
estar acompanyades durant la 
intervenció.  
Està descrit que l’acompanya-

ment de forma contínua redueix 

l’ansietat i els nivells d’estrès de 

la dona en el procés del part. Per 

tant, en la cesària programada cal 

afavorir que la dona estigui amb 

la persona que ella desitgi tal com 

ja es fa durant el part vaginal. 

Així, després que la setmana pas-

sada es reobrís la sala de parts 

a l’aigua, tancada forçosament 

arran de la pandèmia de la CO-

VID-19, es reactiva l’acompanya-

ment en les cesàries al disposar 

novament del quiròfan d’obs-

tetrícia que durant el darrer any, 

per motius estructurals, estava 

utilitzant la Unitat de Medicina 

Intensiva.

Amb aquest tipus de cesària es 

garanteix la màxima continuï-

tat assistencial i s’hi afavoreix el 

vincle del nadó amb la mare i la 

persona que estigui amb ella. La 

primera cesària acompanyada al 

centre va fer-se el 20 de febrer 

de 2020.

Retornen les cesàries 
acompanyades a 

l’Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta

les tecnologies, la sostenibilitat i el 

servei a la comunitat. 

• Premis Sòcrates Educa a l’Excel·

lència Docent en l’àmbit global: 

El docent premiat ha estat Elliot 

Hsiao-Williams, professor d’edu-

cació secundària de xinès. 

• Premi Sòcrates Educa a l’Excel·

lència Docent en l’àmbit cientí·

fic, tecnològic i matemàtic: La 

mestra premiada ha estat Cecilia 

Albo Cáceres, mestra de 2n pri-

mària i líder de ciències.  

Dues beques encara obertes
A més de les beques i premis que 

es van entregar el passat diven-

dres, la FEIC ofereix altres ajuts. 

Un d’ells és la Beca Sr. Esteve Bla·

si, una beca preferiblement pen-

sada per una alumna de fora l’EIC, 

amb projecció acadèmica i ambi-

ció per uns estudis internacionals 

que, tenint talent, voluntat, acti-

tuds i aptituds per estudiar, tingui 

una limitació econòmica per po-

der cursar aquests dos anys d’es-

tudis pre-universitaris i vulgui fer-

los a l’EIC. La beca, que és bianual, 

cobrirà la totalitat de la despesa 

acadèmica de l’estudiant durant 

els dos cursos del batxillerat. 

La segona beca és per a estudi·

ants d’ESO, BAT i IBd. La FEIC 

promou un conjunt de beques 

(amb cobertura total o parcial 

del cost d’escolarització) als es-

tudiants que, venint de fora l’EIC, 

vulguin cursar-hi els seus estudis 

i pels qui la condició econòmica 

pugui ser a priori un limitant. 

Els candidats/tes han de presen-

tar la seva candidatura a la FEIC 

abans de final de juliol de cada 

curs.
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BROT DE TORTOSA 
Salut va informar dilluns 
que havia detectat un brot 
de covid-19 al Baix Ebre, 
que afecta la població jove, 
principalment a Tortosa. 
Hi ha 28 joves, entre 17 i 22 
anys, contagiats i s’estima 
que els contactes estrets que 
han d’estar en quarantena 
s’eleven fins prop de 200 
persones. Epidemiologia va 
identificar i va fer un segui-
ment dels contactes per tallar 
les cadenes de transmissió 
i controlar el brot. La “gran 
mobilitat” dels positius i que 
han estat en diversos indrets 
va dificultar, d’entrada, que 
Salut pugués programar 
cribratges en llocs concrets. 
No obstant, dimecres es va 
comunicar que aquest brot ja 
es troba sota control per part 
del servei epidemiològic.

ÚS DE LA 
MASCARETA
La mascareta, a partir de 
demà, no serà obligatori a 
l’exterior per aquells grups 
de convivents habituals, 
encara que no mantinguin 
la distància de seguretat. 
A les residències on hi hagi 
un 80% d’usuaris vacunats 
també deixa de ser requerida, 
excepte pels treballadors o 
els visitants. La ministra de 
Sanitat, Carolina Darias, sobre 
que la mascareta deixi de ser 
obligatòria a l’exterior, ha dit 
que es tracta d’una “significa-
rà “que les mascaretes donen 
pas de nou als somriures”. 
D’altra banda, les persones 
que hagin rebut les dues 
dosis de la vacuna i que, per 
tant, hagin complert la seva 
pauta, ja no es consideraran 
contactes estrets de positius 
en cas de declarar-se un brot 
o que algú proper es contagiï.

VACUNACIÓ
S’obre la vacunació per a la 
franja de 30 a 34 anys. Totes 
les persones nascudes entre 
el 1987 i 1991 podran demanar 
cita per a la vacuna de la covid 
a partir de dilluns 28 de juny.

MÉS 
NOTÍCIES

El Consell de Ministres aprova que la mascareta deixi de ser 
obligatòria a l’exterior a partir de demà dissabte, 26 de juny

El Consell de Ministres ha 
aprovat aquest dijous que 
l’ús de la mascareta deixi de 
ser obligatori a l’exterior a 
partir de demà dissabte 26 de 
juny. Després que el presi-
dent espanyol ho anunciés 
la setmana passada, l’exe-
cutiu s’ha reunit de mane-
ra extraordinària per donar 
llum verda a un Reial Decret 
Llei que estableix els criteris 

pels quals se suavitza l’obliga-
torietat del seu ús. Tot i això, 
segons ha recalcat la ministra 
de Sanitat, Carolina Darias, sí 
que s’haurà de dur obligatòri-
ament en cas que no es pugui 
mantenir la distància de segu-
retat d’un metre i mig. 
La mascareta ha estat impera-
tiva a l’exterior durant gairebé 
un any. Malgrat els canvis que 
introdueix el nou Reial Decret 

Llei, es manté l’obligatorietat 
de dur-la en espais tancats 
públics i en transports pú-
blics.
Darias també ha anunciat 
que la nova normativa torna 
a permetre l’aforament als 
grans recintes esportius. Així, 
quan comencin les lligues de 
futbol i de bàsquet, la limita-
ció de públic ja no estarà en 
vigor.

Es manté 
l’obligatorietat de 
dur la mascareta 
en espais tancats 

públics i en transports 
públics.

La pandèmia creix lleugerament al territori ebrenc
després d’uns dies a la baixa

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’elevaven 
ahir dijous a 11.201 (la 
setmana passada eren 
11.143).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 58 casos positius més al 
territori (la setmana anterior 
56). La velocitat de propagació 
del virus se situa en 1,04, ha 
pujat respecte els darrers dies 
(tot i que la setmana passada 
era 1,85). És superior a l’1 i això 
significa que la pandèmia creix. 
El risc de rebrot està ara en 66 
(20 punts més que el darrer 
balanç). Ha tornat a pujar. Per 
comarques, la Ribera d’Ebre 

està en 16. El Montsià en 43, i 
al Baix Ebre amb 129 (alt). La 
Terra Alta està a 13 (baix com 
la Ribera).
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 18 nous posi-
tius de covid-19 confirmats per 
proves PCR o test antigènic rà-
pid. En dades d’ahir, el nombre 
total de morts des que es va 
iniciar la pandèmia és de 180 
(igual setmana passada). 
Segons les dades oficials facili-
tades ahir per Salut, ahir dijous 
es comptabilitzaven 6 perso-
nes a l’UCI de l’Hospital Verge 
de la Cinta (3 per covid). Set-
mana passada eren 10 (2 co-
vid). La taxa de confirmats per 

PCR o tests d’antígens és de 
26 per cada 100.000 habitants, 
pels 35 de la setmana anterior. 
El 2,64 % de les proves que es 
fan donen positiu, (3,28 diven-

dres passat). A la regió sanitària 
de l’Ebre, fins ahir, s’han vacu-
nat de la primera dosi 94.274 
persones. Un total de 63.103 
han rebut ja la pauta completa.

La pressió hospitalària 
segueix baixant.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

6 persones a l’UCI, 
3 d’elles per Covid

COVID-19
Detecten un brot de covid entre jovent de Deltebre 
i se suspenen totes les activitats durant deu dies

L’Ajuntament de Deltebre, se-
guint les recomanacions d’Epi-
demiologia, ha suspès totes 
les activitats previstes per als 
pròxims deu dies. A principis 
d’aquesta setmana es va de-
tectar un brot de covid-19 que 
afecta un grup d’13 estudiants 
de l’institut i Salut ha iniciat el 
cribratge a prop de 165 per-
sones que han estat contactes 
estrets dels positius. El con-
sistori recomana a les entitats 
que també suspenguin els ac-
tes que tinguin previstos o que 
s’hi extremin les precaucions. 
La suspensió afecta la Gala de 
Quintos, la inauguració de la 
piscina exterior i els actes pro-

gramats la setmana que ve per 
commemorar l’Orgull LGTBI+. 
Si la situació epidemiològica es 
controla, se celebraran el diu-
menge 4 de juliol. 
Els afectats són alumnes de 
l’IES Deltebre, que el passat 15 
de juny van tornar d’un viatge 
de final de curs a les Illes Canà-
ries. Epidemiologia no té cons-

tància que aquest brot estigui 
relacionat amb el brot entre el 
jovent de la comarca del Baix 
Ebre, que afecta principalment 
a la ciutat de Tortosa, però que 
ja es troba sota control pel part 
del servei epidemiològic. 
El balanç de casos d’aquest brot 

una vegada fet dels contactes 
estrets és de 28 positius. Salut 
demana “màxima precaució en 
aquests dies de festivitat i tro-
bades socials i ha animat a la 
població de les franges d’edat 
que poden vacunar-se que de-
manin cita”.

El brot de Deltebre no 
està relacionat amb el 
de Tortosa (també de 
joves) que ja està sota 

control



4 DIARI MÉS EBRE • divendres 25 de juny / 2021 tortosa

AJUNTAMENT 
Dimecres al migdia va tenir 
lloc un ple extraordinari amb 
dos únics punts. Un fou el 
dictamen de proposta d’acord 
relativa a la modificació de 
la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Tortosa per 
al 2.021. L’altre va ser la pro-
posta d’acord de delegació de 
competències en matèria de 
residus al Consell Comarcal 
del Baix Ebre.

BANC ALIMENTS
CE Futsal Tortosa va orga-
nitzar la segona recollida 
d’aliments amb un torneig 
solidari en el que van partici-
par 12 equips de la provincia. 
Es van recollir uns 400 quilos 
d’aliments que s’han de 
sumar als 600 de la primera 
Jornada, en benefici del Banc 
d’Aliments.  

ERCROS
La fàbrica d’Ercros a Tortosa 
ha estat guardonada, por 
segon any consecutiu, amb 
el premi Seguretat Feique, 
atorgat per la Federació 
Empresarial de la Indústria 
Química Espanyola (Feique), 
per no haver tingut cap acci-
dent entre el personal propi 
al llarg de 2020.

DOL AL JUDO 
EBRENC
La Federació Catalana de 
Judo va comunicar dimecres 
el traspàs “del membre de 
la nostra Federació Cristobal 
Dauden als 56 anys. Era molt 
apreciat dins del món del 
judo, on havia col·laborat en 
la promoció del nostre esport 
sent delegat de Tarrago-
na i organitzant les Copes 
d’Espanya de Tortosa durant 
diversos anys”.

MÉS 
NOTÍCIES

Els Reguers:
actes alternatius a les Festes

L’Ajuntament dels Reguers  
ha informat que enguany per 
Sant Joan es celebraran ac-
tes però sempre atentent a 
la normativa Covid. D’aques-
ta forma, “hem preparat una 
serie d’actes culturals, alter-
natius a les Festes Majors”.
El primer és el concert d’avui 
divendres dia 25 de juny del 
grup de música Elma que 
actuarà als Reguers, a la pis-
ta de ball d’estiu. “Recordem 

que per poder accedir al re-
cinte és imprescindible tenir 
entrada” a travès d’aquest en-
llaç d’Ebreticket: 
ebreticket.cat
Per un tema de contro-
lar l’aforament, tothom que 
vulgui accedir a treure’s en-
trada, amb l’única excepció 
dels menors d’1 any que no 
necessiten cadira. L’obertura 
de portes serà a partir de les 
20.30 h .

25 anys d’activitat del 
teatre auditori Felip Pedrell

Els dies 2, 3 i 4 de juliol, Torto-
sa tornarà a portar a l’escena-
ri l’obra ‘Terra Baixa’. Ho farà 
en el marc de la Capital de la 
Cultura Catalana i servirà per 
a celebrar els 25 anys d’acti-
vitat del teatre auditori Felip 
Pedrell. Però també permetrà 
recordar que esta gran obra 
del dramaturg Àngel Guimerà 

(autor també d’obres teatrals 
com ‘Mar i Cel’ o ‘La filla del 
Mar’) es va estrenar a Tortosa 
en la seua versió en català: va 
ser al febrer del 1897, fa 124 
anys, i va anar a càrrec de la 
companyia de Teodor Bona-
plata, un dels actors referents 
del teatre català del tombant 
del segle XIX i XX.

TORTOSA
Recullen firmes perquè l’ús dels petards es limiti 
a la celebració de la revetlla de Sant Joan
A Tortosa, una campanya, a tra-
vés de la plataforma Change.
org, està recollint firmes per re-
clamar que l’ús de la pirotècnia 
es limiti a la revetlla i la festivitat 
de Sant Joan i es restringeixi a 
una franja horària que no inter-
fereixi en el descans veïnal. Més 
de 300 persones s’han adherit 
a la iniciativa que es presen-
tarà a l’Ajuntament de Tortosa 
per demanar una regulació d’ús 
dels petards. La seva promo-
tora, l’educadora Cinta Baubí, 
remarca que moltes persones 
amb trastorns i malalties pa-
teixen “ansietat, pànic o inse-
guretat”, unes alteracions que 
afecten també molts infants, 

persones grans i animals. “No 
tothom ho viu igual i busco 
l’empatia, no prohibir la revetlla 
de Sant Joan”, ha apuntat.
“No vull prohibir la revetlla, he 
estat petita i m’han comprat 
petards, però m’han ensenyat 
que es tiren el 23 de juny. El 

que demano és una regulació 
en temps i hores”, diu Cinta. 
Ciutats com Vic han regulat la 
potència dels petards al centre 
històric i entitats animalistes 

també han demanat a Terrassa 
canviar la pirotècnia sorollo-
sa per lluminosa. La iniciativa, 
com era d’esperar, ja ha obert 
un debat.

La iniciativa posa 
l’accent en els 

trastorns que el soroll 
dels petards provoca 
en moltes persones i 

mascotes

Desè aniversari del 
festival Eufonic

Eufònic, el festival d’arts so-
nores, visuals i digital-perfor-
matives de les Terres de l’Ebre, 
celebra aquest 2021 el seu 
desè aniversari. 
Ho farà, del 20 al 29 d’agost 
pròxims, amb un programa 
que tindrà lloc, com ja és ha-
bitual, en diferents punts del 
delta de l’Ebre però que també 
vol estendre els seus tentacles 
cap a diversos espais naturals 
i museístics d’Amposta i Tor-
tosa. 
Precisament, una de les prin-
cipals novetats serà la cele-
bració a Tortosa de les activi-
tats d’Eufònic Pro, les jornades 
professionals del certamen, 

coincidint amb la Capitalitat 
de la Cultura Catalana que os-
tenta la ciutat. 
Dins del cartell, destaca la pri-
mera actuació a l’Estat espa-
nyol del duet anglès de dub 
ambient techno Space Afrika.
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DOS DETINGUTS 
I UN INVESTIGAT 
PEL ROBATORI DE 
35.000 QUILOS DE 
TARONGES 
La Guàrdia Civil ha detin-
gut dues persones de les 
localitats de Santa Bàrbara i 
Amposta com a presumptes 
autores de cinc delictes con-
tinuats de furt, amenaces i 
falsedat documental per la 
sostracció de 35.000 quilos 
de taronges a plantacions de 
Vinaròs, Sant Jordi i Trai-
guera, al País Valencià. El 
cos policial també ha obert 
una investigació a una altra 
persona, veïna de Manlleu, 
per un delicte de receptació 
després que es conegués que 
col·laborava amb els dos in-
dividus en la comercialització 
de les taronges. La quantitat 
de fruita sostreta podria 
haver reportat als encausats 
un benefici de 19.250 euros. 
La primera alerta a es va 
produir el passat 12 d’abril, 
quan un individu propietari 
d’una finca amb tarongers 
a Vinaròs va denunciar 
davant el cos policial que 
havia detectat dos individus 
sostraient taronges a la seva 
plantació. Durant les labors 
d’investigació els agents van 
conèixer que s’havien de-
nunciat quatre casos idèntics 
de sostracció de taronges a 
les localitats de Sant Jordi, 
Traiguera i Vinaròs.
(ACN)

MÉS 
NOTÍCIES Eurecat Amposta, seu del Centre en Resiliència 

Climàtica de Catalunya
Amposta i el Delta de l’Ebre 
són la seu del nou Centre de 
Resiliència Climàtica (CRC) de 
Catalunya. Naix amb la impli-
cació de 10 entitats, entre elles 
Eurecat i la URV, però segueix 
buscant l’adhesió d’entitats i 
empreses perquè té “la voca-
ció” de ser un centre de recer-
ca referent al país i en l’àmbit 
internacional. 
El CRC incentivarà el treball 
transversal i multidisciplinari 
entre els agents dels seus socis, 
crearà Líving Labs (laboratoris 
naturals), arreu del país, i gene-
rarà solucions “realitzables”. 
El dirigeix el científic Carles 
Ibáñez i s’ubica al Delta de 
l’Ebre on els efectes i els im-
pactes del canvi climàtic ja són 
més que visibles. 
D’entrada es preveu crear 40 
llocs de treball qualificats.
El president de la Generalitat, 

Pere Aragonès, ha presidit, amb 
la consellera d’Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, la presentació del 
Centre de Resiliència Climàtica 
d’Eurecat. “La crisi ambiental 
no espera i cal actuar sense 
cap dilació ni excuses”, ha de-
fensat. 
El president ha remarcat que 

El president de la Generalitat, amb l’alcalde d’Amposta, saludant les autoritats.

el projecte naixi a les Terres 
de l’Ebre perquè és un territo-
ri “que ha patit les externalitats 
negatives del nostre sistema 

energètic”, és el territori que 
produeix més energia, i el que 
més pateix el canvi climàtic.
(ACN)

El president de 
la Generalitat, 

Pere Aragonès, va 
presidir, amb la 

consellera d’Acció 
Climàtica, Teresa 

Jordà, la presentació 
del Centre

UN REFERENT AL PAÍS

Canvi d’ubicació de 
l’Oficina Jove del Montsià

L’Oficina Jove del Montsià, ubi-
cada al Casal d’Amposta, es 
traslladarà en un local a peu de 
carrer perquè el jovent hi tin-
gui més accessibilitat. “La nova 
oficina estarà ubicada just da-
vant del casal a primera línia de 
la plaça del Mercat d’Amposta, 
això donarà més proximitat al 
jovent i ens permetrà convertir 
el casal en un verdader casal”, 
explica l’alcalde d’Amposta, 
Adam Tomàs.
Aquesta acció ha estat consen-

suada entre Ajuntament, Consell 
Comarcal del Montsià i Direcció 
Territorial de Joventut. “Cal des-
tacar que no estem centralitzant 
serveis sinó unificant-los i que 
des de l’ens comarcal els conti-
nuarem prestant tots”.

Es traslladarà a un 
local ubicat a la plaça 

del Mercat

Primeres llambordes 
Stolpersteine a l’Ebre

Ramon Jornet Jordà i Joaquin 
Tarín Martínez són dos dels 
deu deportats republicans am-
postins al camp de concentra-
ció nazi de Mauthausen. Des 
de divendres 18 de juny dues 
llambordes Stolpersteine, ins-
tal·lades a la vora del Pont Pen-
jant, recorden que van viure a 
Amposta i que van ser empre-
sonats a Mauthausen. En el cas 
de Ramon Jornet que va ser 
assassinat el 7 de desembre de 
1941 al subcamp de Gusen. I en 

el cas de Joaquín Tarín que va 
ser alliberat. Les llambordes de 
Ramon Jornet i Joaquín Tarín 
són les dues primeres llambor-
des Stolpersteine instal·lades a 
l’Ebre. Les properes setmanes 
s’instal·laran les altres vuit. 

AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre                                  ANUNCI:  22/6/2021
En sessió plenària ordinària de data 18 de juny de 2021, s‘ha acordat l‘aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d‘Ordenació Urbanística Municipal de Benissanet, relativa a diversos 

articles: 166.3, 166.4, 141.3 i DT 2ª.4.

D‘acord amb el que estableix l’article 85.4 del text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, se sotmet la present modificació a una informació pública pel termini d‘un mes als efectes 

escaients. El document en qüestió podrà consultar-se a l‘Ajuntament de Benissanet en hores d‘oficina.

Benissanet, 22 de juny de 2021.

                                        L’alcalde,

F. Xavier Arbó Cot

AJUNTAMENT DE BENISSANET - Ribera d’Ebre                                  ANUNCI:  22/6/2021
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2021, es va aprovar inicialment el Projecte d’urbanització parcial del C/ Nou a Benissanet (Zona del Centre de Dia), redactat

per NUA Arquitectures, amb un pressupost de 39.293,72 €, més 8.251,68 € d’IVA, que fa un total de 47.545,40 €.

Mitjançant aquest anunci, se sotmet l’esmentat Projecte a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar des de la publicació en el BOP de Tarragona, perquè les persones

interessades examinin el Projecte i presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l’Ajuntament de Benissanet, en horari d‘atenció al públic, de dilluns a divendres.                                

Benissanet, 22 de juny de 2021                                  L’alcalde,

F. Xavier Arbó Cot
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TAULA DE 
CONSENS DEL 
DELTA 
La Taula de Consens i 
el Govern replicaran les 
comissions de treball 
amb què es van elaborar i 
consensuar les al·legacions 
al Pla estatal de Protec-
ció del delta de l’Ebre per 
desencallar les “compro-
misos adquirits” pendents. 
Es tracta del Pla de Gestió 
dels Espais Natura 2000, 
que “blindarien” el Delta 
davant de l’estratègia del 
govern espanyol o el Pla de 
Conca de l’Ebre, així com 
dels 6 MEUR del pressu-
post que la Generalitat té 
“sobre la taula” per invertir 
en actuacions d’emergència 
al delta de l’Ebre. “És una 
fórmula exitosa i efectiva 
i ho valorem molt posi-
tivament”, ha dit Xavier 
Curto, portaveu de la Taula. 
L’entitat s’ha reunit amb el 
president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i la con-
sellera d’Acció Climàtica, 
Teresa Jordà. 

DELTEBRE DANSA
La setzena edició del Delte-
bre Dansa se celebrarà del 
5 al 18 de juliol. El festival 
torna després de la parada 
obligada de l’estiu passat 
i, enguany, ubicarà el seu 
centre neuràlgic a L’OBRA-
DOR Espai de Creació. 
Allí es farà la presentació 
dimarts vinent a les 10.30h. 
A més dels tres itineraris 
formatius presencials per a 
professional de la dansa, la 
setzena edició incorporarà 
per primera vegada activi-
tats virtuals. Per garantir 
les mesures preventives de 
la COVID-19, s’han adaptat 
els espais, aforaments i la 
programació dels espec-
tacles, sempre mantenint 
l’esperit del festival. Per 
això l’escenari principal es 
traslladarà a la Plaça de 
les Dones de Deltebre. Les 
entrades dels espectacles 
ja es poden adquirir al web.

MÉS 
NOTÍCIES

La Marxa pels Sediments reclama “un canvi de gestió” de les 
preses per garantir-ne la seguretat i preservar el Delta

La Marxa pels Sediments re-
clama a l’estat espanyol que 
passi a l’acció amb una pla 
de gestió de les preses de la 
conca del riu Ebre, que posi a 
funcionar els desguassos de 
fons i tècniques de mobilit-
zació sedimentària, com els 
buidatges i el dragatge, que 
ja han estat estudiats i quan-
tificats per molts experts. Per 
a l’Associació Sediments, les 

batimetries dels sediments 
que ha iniciat el Ministeri per 
a la Transició Ecològica “són 
una maniobra de distracció” i 
temen que acabin sent “un es-
tudi més”. 
La Marxa que han iniciat per 
difondre el problema per 
les poblacions afectades ha 
passat per Xiprana (Baix Ara-
go-Casp) i Riba-roja-Flix, a la 
Ribera d’Ebre. (ACN)

Aposta pel reciclatge urbà i la baixa densitat 
urbana en el nou planejament municipal

La Comissió Territorial d’Ur-
banisme de les Terres de 
l’Ebre ha aprovat definitiva-
ment el Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) 
de Deltebre. 
El nou text aposta pel reciclat-
ge urbà i vol preservar els trets 
de l’ordenació del municipi que 
són herència del seu passat agrí-
cola. El POUM ha estat redactat 
per la Secretaria d’Agenda Urba-
na i Territori a petició de l’Ajun-
tament, que s’ha encarregat 
dels treballs complementaris al 
mateix pla, atesa la situació ex-
cepcional del municipi. Fins ara, 
Deltebre comptava amb unes 
Normes subsidiàries, un instru-

ment de planejament de caràc-
ter bàsic que ara es revisa i ac-
tualitza en el POUM a partir de 
la lectura de la realitat urbana i 
territorial d’aquest municipi del-
taic. Deltebre es va crear el 1977, 
per la segregació de les partides 

de Jesús i Maria i de la Cava de 
Tortosa. El terme municipal està 
completament integrat per ter-
renys del delta de l’Ebre, de fet, 
en constitueix la major part de 
l’hemidelta esquerre i es troba a 
una altitud màxima de 6 metres 
sobre el nivell del mar.
La voluntat principal de l’Ajunta-

ment és preservar en la mesura 
del possible el teixit urbà exis-
tent. Atesa la condició de muni-
cipi deltaic, el nou POUM posa 
especial cura en donar resposta 
als riscos naturals, especialment 
els derivats de la inundabilitat, 
per dotar Deltebre d’una capa-
citat resilient adequada.

El terme municipal 
està completament 

integrat per 
terrenys del delta, 
a un màxim de 6 

metres sobre el mar

DELTEBRE

El nou Pla Hidrològic fixa un cabal mínim de 100 metres 
cúbics per segon a la desembocadura bona part de l’any
El nou Pla Hidrològic de l’Ebre 
proposa un cabal ecològic mí-
nim en el tram entre Tortosa i 
la desembocadura d’uns 100 
metres cúbics per segon durant 
bona part d’un any “normal”. La 
Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE) ha posat a infor-
mació pública fins el pròxim 
22 de desembre el document 
corresponent al tercer cicle de 
planificació, entre 2021 i 2027. 
Per primer cop, segons l’or-
ganisme, s’estableixen cabals 
ecològics en 686 masses d’ai-
gua de la conca, respecte els 
69 anteriors, incorporant la re-
ducció d’aportacions pel canvi 
climàtic. La CHE subratlla que 
el document s’alinea amb el Pla 

de Protecció del delta de l’Ebre 
del govern espanyol i preveu 
11,3 milions d’euros en estudis 
sobre aspectes com el trànsit 
de sediments fluvials. ACN

La CHE posa 
el document a 

informació pública 
i anuncia més d’11 
MEUR en estudis 

sobre el Delta 
o per recuperar 

sediments
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ROQUETES 
El dilluns 21 de juny a la sala 
de plens de l’Ajuntament, 
es va presentar l’especta-
cle musical i audiovisual 
“LAYLA”, a càrrec del duet 
“HEMIÓLIA”, format per 
la pianista Paula Martí i 
l’oboista Jordi Bonilla, que es 
portarà a terme el dissabte 
26 de juny de 2021 al pati de 
l’Escola Marcel·lí Domingo de 
Roquetes. 

D’altra banda, dilluns també 
va fer-se la presentació del 
nou web de l’Ajuntament 
de Roquetes a càrrec del 
regidor de l’Àrea de Comu-
nicació, Ivan Garcia i del 
tècnic informàtic de l’ajunta-
ment, Pau Curto. “Aquesta, 
és una eina més versàtil, 
transparent i encarada al 
ciutadà. Amb un disseny 
més modern, senzill i intuïtiu 
per facilitar l’accés i millorar 
l’experiència als usuaris. 
També, s’han modificat els 
camps necessaris per poder 
complir amb tota la norma-
tiva de la transparència i 
l’info-participa”.

L’ALDEA
Aprofitant que aquest 
dilluns dia 28 de juny és el 
dia internacional pels drets 
LGBTI, la regidoria d’Igualtat 
de  l’Ajuntament ha orga-
nitzat un seguit d’actes a la 
nostra població. El proper 
diumenge, a les 17.30h, 
tindrà lloc la projecció de la 
pel·lícula  Carmen y Lola, a la 
Biblioteca Torres de l’Aldea. 
La pel·lícula estrenada l’any 
2018, no recomanada per 
menors de 12 anys, tindrà 
l’aforament limitat i les 
inscripcions prèvies. Durant 
la setmana del 28 de juny 
“tindrem el racó de lectura 
i pel·lícules LGBTI”. També 
es repartiran bosses amb el 
logotip LGBTI als bars i res-
taurants que durant tota la 
setmana realitzen comandes 
de menjar per emportar. Els 
restauradors locals afegits 
a la iniciativa disposaran de 
mascaretes LGBTI proporci-
onades per l’Ajuntament.

MÉS 
NOTÍCIES

Uns 1.200 vehicles passen pel control per conscienciar 
els visitants d’un ús sostenible al delta de l’Ebre

Uns 1.200 vehicles van pas-
sar aquest dissabte pel con-
trol que van establir diver-
sos cossos de seguretat per 
conscienciar d’un ús sosteni-
ble i respectuós al Parc Natu-
ral del Delta de l’Ebre, segons 
ha informat el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural. És el pri-
mer d’una sèrie de controls 
que es faran durant l’estiu 

que no tenen finalitat sancio-
nadora. Es van fer a la zona del 
Trabucador i a la platja de l’Eu-
caliptus; al Serrallo i l’Alfaca-
da, a la platja de la Marquesa 
i bassa d’Arena; i a la platja de 
l’Arenal fins al Goleró. Hi van 
participar els Agents Rurals, 
Mossos d’Esquadra, la Guàr-
dia Civil i les policies locals 
d’Amposta, la Ràpita, Deltebre, 
l’Ampolla i Sant Jaume.

El municipi disposarà, al costat del CAP, d’un nou 
mòdul de rehabilitació

L’alcalde de Roquetes ha in-
format del nou projecte d’am-
pliació del CAP per poder do-
nar serveis de rehabilitació a 
la comarca del Baix Ebre. Fa 
uns dies, la directora territo-
rial del Departament de Salut, 
Mar Lleixà, comunicava que es 
farien diverses actuacions al 
territori, una d’elles és aquest 
projecte d’ampliació. 
Està previst que a finals d’en-
guany es podrà licitar el pro-
jecte constructiu i que durant 
el 2022 es puguin executar 
unes obres molt reivindicades 
per part de l’Ajuntament de 
Roquetes, i especialment tre-
ballades per part de la Direc-

tora de Salut. 
Roquetes Comunicació

A finals d’enguany 
es podrà licitar el 

projecte constructiu 
i que durant el 2022 
es puguin executar 

unes obres molt 
reivindicades per 

l’Ajuntament

ROQUETES

L’Aldea: obertura oficial 
del Passeig de la Via

L’Ajuntament de l’Aldea ha in-
format que demà dissabte 26 
de  juny,  a les 19.15 h, tindrà 
lloc l’acte d’obertura oficial del 
Passeig de la Via.
A les 19:15 hores està prevista 
la rebuda d’autoritats i familiars 
dels antics treballadors de Ren-
fe a l’Ajuntament i la signatura 
al llibre d’Honor d’un represen-
tant de cada família.
Sobre les 19:45 h, tallada de la 
cinta inaugural al Passeig de la 
Via, zona Lligallo Carvallo.
Posteriorment, parlament del 
representant dels familiars, en 
aquest cas a càrrec de Robert 
Gas Sirisi, net del factor d’es-
tació José Sirisi, i professor 
d’història. També tindrà lloc el 

descobriment del panell des-
criptiu per part dels familiars 
dels antics treballadors de Ren-
fe.
Així mateix, hi haurà parlament 
de l’Alcalde de l’Aldea Xavier 
Royo. La cloenda serà a càrrec 
de l’Associació Musical Verge 
dels Prats.
 Xavier Royo Alcalde de l’Aldea: 
“tot i que fa ja fa unes quantes 
setmanes que ja està iniciat el 
Passeig, volem fer l’obertura 
oficial i a la vegada inaugurar 
el monument a l’antiga via del 
tren, on més endavant ubica-
rem una màquina tren i que mi-
llor que inaugurar-ho amb els 
familiars de l’Aldea, dels antics 
treballadors de Renfe“.
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L’Ajuntament reconeix la tasca d’onze membres de la Policia 
Local, cinc del Cos de Mossos i deu ciutadans del municipi

L’Ajuntament de La Ràpita 
ha celebrat un acte de reco-
neixement a la tasca d’onze 
membres de la Policia Lo-
cal, cinc del Cos de Mossos 
i deu ciutadans del municipi 
per la seva implicació cívica, 
demostrada en situacions de 
perill per a terceres perso-
nes, a les quals es van haver 
d’afrontar durant els anys 
2020 i 2021. L’acte, impulsat 
per la Regidoria de Gover-

nació, s’ha dut a terme a l’Au-
ditori Sixto Mir. L’alcalde, Jo-
sep Caparrós, ha donat inici a 
l’acte destacant que “aquests 
dos anys hem patit molt i per 
això, vull fer un agraïment a 
tots els cossos que us trobeu 
representats aquí, perquè si 
estem superant aquesta pan-
dèmia és, en gran part, gràci-
es al vostre esforç, a la vostra 
dedicació i al vostre compro-
mís”.

BASE NÀUTICA 
L’estructura de l’edifici estarà 
formada per una planta baixa 
i una planta pis. La planta 
baixa es distribueix en dues 
zones, un espai cobert per 
ubicar les oficines, els vesti-
dors, els serveis i un porxo, 
així com un espai descobert 
per emmagatzemar els 
caiacs, les taules de surf, les 
armilles nàutiques i les em-
barcacions de vela lleugera, 
entre altres. La planta pis té 
una sala d’actes, aules i zones 
de servei. La part exterior 
del centre s’urbanitzarà per 
aconseguir un entorn agra-
dable i compatible des d’on 
es puguin contemplar les 
activitats lligades a la base 
nàutica. 
L’Administració portuària 
treballa d’acord amb les 
línies estratègiques del Pla 
de ports Horitzó 2030 i 
de l’Agenda Verda per tal 
de convertir els ports en 
instal·lacions autosuficients 
energèticament mitjançant 
energies renovables.

LÍDER EN 
ACTIVITAT 
NÀUTICA 
El port de la Ràpita està 
ubicat dins de la badia dels 
Alfacs, un entorn natural que 
permet gaudir de condicions 
òptimes de recer que junta-
ment amb una climatologia 
favorable permet desenvo-
lupar activitats relacionades 
als esports nàutics tot l’any. 
A més, el port té una situació 
geogràfica estratègica. 
Així mateix, el port disposa 
de 1.822 amarradors espor-
tius que el posicionen com a 
líder en activitat nàutica a la 
província. 
Aquests atributs han estat 
el marc idoni per decidir fer 
una base nàutica que ha de 
ser un centre de reconegut 
de serveis nàutics d’oci, 
esport i competició a l’Ebre, 
Catalunya i arreu del món, 
que promocionarà el port, la 
ciutat, el territori i el país a 
escala internacional.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià

Destinació 
turística familiar de 

referència

Ports de la Generalitat inicia la construcció de la 
base nàutica al Port rapitenc

L’empresa pública Ports de la 
Generalitat ha iniciat les obres 
de l’edifici que ha d’acollir la 
base nàutica al port de la Ràpi-
ta. Aquest ha de ser un edifici 
autosuficient energèticament 
que ha d’albergar els serveis de 
l’Escola de vela i activitats nàu-
tiques en general. L’objectiu és 
convertir l’espai en un cen-
tre de referència que potenciï 
l’activitat nàutica i les Terres de 
l’Ebre al món.
El director general de Ports 
de la Generalitat, Joan Pere 
Gómez i Comes, acompanyat 
de l’alcalde de la Ràpita, Jo-
sep Caparrós, i el responsable 
territorial de la Zona Portuària 

Sud, Enric Martínez, han visitat 
aquest dilluns les obres de la 
base nàutica que han comen-
çat aquests dies al port, que 
tindran un termini d’execució 
de nou mesos. Caparrós ha 
declarat que “aquesta col·labo-
ració entre Ports de la genera-
litat i l’Ajuntament de la Ràpita 
fa realitat un equipament nàu-
tic  que ha de convertir-se en 
un referent en la pràctica d’es-

ports nàutics i per tant, és una 
satisfacció que aquest projec-
te estratègic per al municipi i 
per al territori agafi forma”. Per 
la seva banda, el director ge-
neral de Ports ha explicat: “El 
Govern inverteix més d’1 mi-

lió d’euros en la construcció 
d’una base nàutica al port de 
la Ràpita per fomentar la nàu-
tica de base, ajudar a desesta-
cionalitzar l’activitat esportiva 
i projectar les Terres de l’Ebre i 
Catalunya al món”.

El govern ha invertit 
més d’un milió d’euros 

en la construcció

LA RÀPITA

La Ràpita potencia la campanya ‘Viatja lluny sense 
sortir de casa’ per a la temporada turística d’enguany
La Ràpita potencia la campa-
nya ‘Viatja lluny sense sortir de 
casa’ per a la temporada turísti-
ca d’aquest estiu, amb l’objec-
tiu de posicionar-se com una 
destinació turística familiar de 
referència en els mercats de 
proximitat. 
De la mateixa manera, la cam-
panya pretén situar el municipi 
com un destí d’espais oberts, 
de bona gastronomia i referent 
en la pràctica d’activitats nàuti-
ques. Enguany, des de la Regi-
doria de Turisme es treballa per 
reforçar el missatge de la cam-
panya turística de l’any anterior. 
L’alcalde de la Ràpita, Josep 
Caparrós, exposa que “tornem 
a apostar pel turisme de pro-

ximitat perquè encara estem 
en pandèmia i tenim detectat 
que la gent continuarà buscant 
destins pròxims, i per tant, la 
Ràpita i el Delta de l’Ebre tenim 
l’oportunitat de potenciar el 
missatge de proximitat perquè 
aquí la gent té al seu abast tot 
allò que busca: espais naturals 
i poc massificats, qualitat gas-
tronòmica, qualitat mediambi-
ental…”.
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LA PLATAFORMA 
SOL.LICITA A 
AGRICULTURA 
UN ESTUDI 
D’UBICACIÓ DE 
GRANGES 
La directora general del de-
partament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
de la Generalitat de Catalunya 
Elisenda Guillaumes va presi-
dir la reunió que dilluns es va 
portar a terme amb videocon-
ferència i que van sol·licitar 
els membres de la Plataforma 
“No a la Planta de Compos-
tatge” i l’entitat AMEVESABA 
per tal de traslladar les seves 
inquietuds i dubtes referents 
a la possible ubicació al terme 
municipal de Santa Bàrbara 
d’una planta de compostatge.
L’alcalde Antonio Ollés, en 
finalitzar la reunió, explicava a 
la Plana Ràdio que el depar-
tament entén el neguit del 
poble de Santa Bàrbara, però 
que de moment ha de seguir 
el seu procés: “la directora 
compren les nostres preocu-
pacions, però tot això segueix 
uns tràmits administratius i 
cada organisme ha d’emetre 
els seus informes, i encara 
no els hem vist i fins que no 
els tinguem no podem dir 
res, perquè podria passar 
que tots siguin favorables, 
però que n’hi hagi un que no 
i que la planta no es pugui 
fer”. També  explicava que les 
al·legacions s’han de revisar 
una per una per veure si això 
potser un impediment perquè 
finalment el projecte es faci. 
Enrique Lange portaveu de 
la plataforma explicava que 
van traslladar la necessitat 
de fer un estudi per conèixer 
on estan situades geogràfica-
ment les granges des d’on es 
traslladarien les deposicions 
per tal de buscar un lloc més 
adequat, “hem demanat a 
agricultura crear un plànol 
en totes les granges que hi 
ha al territori i buscar un lloc 
més adient per la proximitat 
d’aquestes granges. Sabem 
que Padesa en gestiona unes 
300 i al nostre terme només 
n’hi ha 16, algunes no vincula-
des en aquest sector agrícola”.

(La Plana Ràdio). 

S BÀRBARA
Celebració de la Revetlla de 

Sant Joan

L’Ajuntament d’Alcanar i dife-
rents entitats del municipi van 
preparar una programació va-
riada per a celebrar la Revetlla 
de Sant Joan a Alcanar i les Ca-
ses combinant tradició, lleure i 
música. Tots els actes foren 
organitzats per l’Ajuntament 
d’Alcanar amb la col·labora-
ció de la Colla Gegantera i de 
Dolçainers d’Alcanar, el CIPTE, 
el Femení Alcanar C.F  la Co-
missió d’Entitats de les Cases i 
l’Associació de Veïns les Cases.

L’Ajuntament es va afegir a les 
recomanacions i pautes que es 
van marcar des del departa-
ment d’Interior i Protecció Civil 
mitjançant la campanya divul-
gativa Revetlles amb precaució 
amb l’objectiu de minimitzar 
els riscos que comporta l’ús de 
material pirotècnic i l’encesa 
de fogueres. Les persones que 
van fer una foguera havien de 
sol·licitar l’autorització a les 
oficines de l’Edifici de  Serveis 
Agraris d’Alcanar.

Convocatòria d’assemblea 
ciutadana a les Cases

L’Ajuntament d’Alcanar ha con-
vocat una assemblea ciutadana 
a les Cases el pròxim dimecres, 
30 de juny, a les 19 h, al Casal 
de Jubilats. 
Els temes que s’abordaran són 
el model de poble durant els 
mesos de juliol i agost, les fes-
tes d’agost, el tancament de les 
pistes del pavelló d’esports, el 
camí de les pistes i el pla es-
pecial de la façana marítima 
de les Cases. Les persones que 
tinguen preguntes o vulguen 

fer comentaris poden fer-ho 
a través del correu electrònic 
participaciociutadana@alcanar.
cat, amb data límit 28 de juny, 
i es respondran a l’assemblea.
També està previst celebrar una 
assemblea ciutadana a Alcanar 
el pròxim 13 de juliol. 
Aquestes assemblees, obertes 
a tothom, s’organitzen en el 
marc de la política de partici-
pació ciutadana i transparència 
impulsada pel govern munici-
pal. 

SANT JAUME

Sant Jaume va celebrar la 
Festa de la Segregació. Di-
mecres va tenir lloc l’acte de 
presentació de l’Hereu, la Pu-
billa Major, l’Hereu infantil i la 
Pubilla Major infantil, a l’Audi-
tori municipal. 
Posteriorment, es va efectuar 
la Missa per commemorar el 
43è aniversari de la Segrega-
ció. 
En acabar va fer-se la tradici-
onal ofrena floral al monòlit 
en honor als membres de la 
Junta de la Segregació. 
Finalment, va tenir lloc una 
edició especial 23 de juny 
‘Tornem a fer poble’ en ho-
menatge a les persones afec-
tades per la Covid, que va 
comptar amb l’assistència 
d’alcaldes i regidors/es dels 
43 anys del municipi. 
La jornada va tancar-se amb 
la foguerada de Sant Joan en-
cesa amb la tradicional Flama 
del Canigó. 

43è
Aniversari 

de la 
Segregació

S BÀRBARA

Dimarts passat va ser el darrer 
dia per inscriure’s per al curs 
vinent de la Llar d’Infants les 
Beceroles. 
Tot i que la llar té matrícula 
oberta durant tot l’any per la 
seva capacitat, segons apun-
tava la seva directora Judit 
Beltri, les inscripcions han 
anat a bon ritme i fins a el 
moment ja porten 30 alumnes 
inscrits; “encara en fan falta, 
però jo estic contenta la gent 
s’ha animat bastant. Aquest 
any la trentena d’alumnes no 
la vam tenir fins entrat el curs, 
jo crec que serà un any més 
productiu que el de l’any pas-
sat”, afirmava.
El fet que les inscripcions 
vagin a bon ritme també és 
motiu de l’horari que tindran 
l’any vinent de les 8 del matí 
a les 18 hores sense interrup-
ció. El proper curs comen-
çarà el dia 1 de setembre i ja 
podran obrir-se un altre cop 
les portes als pares. (La Plana 
Ràdio)

Les Beceroles 
finalitza la 
inscripció

ULLDECONA

La científica Marta Ponce Ca-
llarisa serà enguany la pre-
gonera de les Festes Majors 
d’Ulldecona, que se celebra-
ran del 28 d’agost al 5 de se-
tembre. És Doctora en Medi-
cina Humana, immunòloga, i 
treballa actualment a Oxford 
en en l’àmbit del control de 
qualitat del VMIC–Centre de 
Manufacturació i Innovació de 
Vacunes. 

 

D’altra banda, comentar que 
les Jornades Musicals de l’Er-
mita d’Ulldecona se sobrepo-
sen a les limitacions i desdo-
blen programació. El cartell de 
concerts a la Pietat comparti-
rà protagonisme amb el cicle 
Secrets, a l’oficina de turisme 
modernista.

Marta Ponce 
Callarisa serà la 

pregonera

LA SÉNIA

L’exposició ‘Aeronàutica (vol) 
interior’, al MNAC, exposa la 
reconstrucció a escala real de 
dos avions que van participar 
a la Guerra Civil, el bombar-
der soviètic ‘Túpolev SB-2’, 
conegut com a ‘Katisuka’ i el 
model ‘Polikàrpov I-16’, ano-
menat popularment ‘Mosca’. 
La instal·lació posa en relació 
els dos aparells amb la icono-
grafia de la crucifixió de Sant 
Pere, de manera que proposa 
“una reflexió sobre la capacitat 
del sacrifici humà”, tal com ha 
explicat l’artista Francesc Tor-
res. L’artista va pensar en un 
projecte com el d’’Aeronàutica 
(vol) interior’ durant una visita 
que va fer al camp d’aviació de 
la Sénia, construït pel Govern 
de la Segona República als ini-
cis de la Guerra Civil. Aquest 
espai va tenir un paper desta-
cat en l’enfrontament.

Reconstrucció 
de dos avions 

que van 
participar en 
la Guerra Civil
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ENDESA I 
IBERDROLA ES 
PLANTEGEN 
TANCAR ASCÓ I 
TRILLO PER LA 
RETALLADA DE 
RIBERA
Segons publica el Economista 
aquesta setmana, Endesa 
i Iberdrola es plantegen el 
tancament de les centrals 
nuclears d’Ascó i Trillo per 
l’Avantprojecte de Llei que 
pretén limitar els anomenats 
windfall profits. Les dues 
companyies tenen pendent 
la renovació de les llicències 
d’operació d’aquestes plantes 
i podrien donar un pas al 
front i retirar la seva petició 
d’ampliació de vida davant 
el risc que els suposa poder 
haver d’afrontar demandes 
dels seus accionistes per 
administració deslleial del 
seu patrimoni. Les empreses 
acumulen pèrdues milionàri-
es amb les centrals nuclears 
i la regulació que es posa ara 
sobre la taula condemnaria a 
les mateixes a estar en pèr-
dues la resta de la seva vida 
operativa. Un extrem que des 
del Fòrum Nuclear s’assegura 
que és insostenible i que 
abocaria al sector al cessa-
ment de la seva activitat. 

CANVIAR NORMES 
URBANÍSTIQUES 
MUNICIPAL PER 
FRENAR NOUS 
PROJECTES 
EÒLICS 
El Consell Comarcal de la 
Terra Alta proposa als ajun-
taments que tramitin una 
moratòria a nous projectes 
eòlics i fotovoltaics “de gran 
envergadura” en zones no 
urbanitzables a través de la 
modificació de les normes 
urbanístiques. 
L’ens comarcal ofereix 
cofinançament per contractar 
una empresa especialitzada 
en assessorament energètic 
per engegar el projecte i les 
tramitacions.

ASCÓ

TERRA ALTA

La central nuclear registra una aturada no 
programada del reactor

La central nuclear d’Ascó I 
va registrar aquest dilluns al 
migdia una aturada automà-
tica del reactor a causa de 
“de l’actuació del sistema de 
protecció de la turbina prin-
cipal pel senyal d’alta pres-
sió de les dues turbobombes 
d’aigua d’alimentació als ge-
neradors de vapor”. Segons 
l’Associació Nuclear Ascó 
Vandellòs (ANAV), tots els 
sistemes de seguretat van 
funcionar adequadament i la 
planta es troba estabilitzada 
en “espera calenta”. L’equip 
tècnic va treballar per analit-
zar les causes de l’aturada no 
programada. ANAV ha afirmat 
que la incidència no va tenir 
cap impacte en la seguretat 
de les persones ni en el medi 

ambient. Amb els dies, el fun-
cionament va tornar a la nor-
malitat.
D’altra banda, la central nu-
clear Vandellòs II va iniciar el 
25è cicle d’operació aquest 
dimecres al migdia, quan es va 
connectar novament a la xar-
xa elèctrica, després d’acabar 
la 24a recàrrega de combus-

ASCÓ I

“La incidència no va 
tenir cap impacte 
en la seguretat de 

les persones ni en el 
medi ambient”

tible. Es van executar prop de 
10.000 ordres de treball i una 
trentena de modificacions de 
disseny amb l’objectiu de pre-
parar la planta per al proper 
cicle i per una “segura i fiable 
operació a llarg termini”. 
S’han renovat 60 dels 157 ele-
ments que conformen el nucli 

del reactor, i s’ha inspeccio-
nat amb un equip submarí les 
superfícies accessibles del vas 
del reactor i altres compo-
nents del reactor. 
En els treballs de la parada hi 
ha participat uns 900 profes-
sionals addicionals de dife-
rents perfils i especialitats.

MÓRA D’EBRE

Els Mossos van detenir dos 
homes de 24 i 25 anys com 
a presumptes autors d’un de-
licte contra la salut pública. 
Els agents van localitzar una 
plantació amb 2.200 plantes 
de marihuana en una fin-
ca rural al costat de l’N-420 
a Móra d’Ebre. Les plantes, 
d’entre 5 i 40 centímetres, 
estaven amagades al costat 
de plantes de panís. També 
van trobar un petit magat-
zem on hi vivien els dos ho-
mes que s’encarregaven de la 
plantació. 
Els arrestats van passar a dis-
posició del jutjat d’instrucció 
de Gandesa i van quedar en 
llibertat amb càrrecs. 
Paral·lelament, el 10 de juny 
a Horta van localitzar una 
plantació amb 4.200 plantes 
més. En aquest cas estaven 
ubicades dins del Parc Natu-
ral dels Ports.

Dos detinguts 
per tenir una 
plantació de 

2.200 plantes 
de marihuana

GANDESA

 La Comissió d’Urbanisme de 
les Terres de l’Ebre (CUTE) ha 
aprovat la modificació pun-
tual de les normes subsidià-
ries de Gandesa per adaptar 
el polígon La Plana a la de-
manda actual dels processos 
industrials i de naus amb més 
aprofitament del sòl. La mo-
dificació preveu incrementar 
l’edificabilitat de les parcel·les 
d’indústria aïllada i l’augment 
de l’alçada reguladora màxi-
ma de les naus així com ad-
metre l’ús logístic al polígon. 
De manera imminent, possi-
bilita la implantació del centre 
logístic de Freshly Cosmetics. 
L’INCASÒL treballa per am-
pliar el sector industrial amb 
una ampliació i una connexió 
amb la carretera C-43. El po-
lígon La Plana (18,68 ha) està 
plenament desenvolupat amb 
alguna parcel·la lliure de tipo-
logia per indústria gran.

 Implantació 
al polígon 
industrial 
de noves 

empreses

RIBERA D’EBRE

Per tercer any consecutiu la 
Ribera d’Ebre ha acollit activi-
tats de la Mobile Week Catalu-
nya. Als pobles de la comarca 
s’han programat dotze ses-
sions prèvies (del 16 al 18 de 
juny) i tretze actes (del 21 al 23 
de juny) durant la Mobile Week 
Catalunya, pròpiament. Algu-
nes han estat en format pre-
sencial i d’altres telemàtiques. 
N’hi ha hagut d’especialitzades 
i d’altres obertes a tota la ciu-
tadania i per a totes les edats. 
S’hi ha abordat l’aplicació del 
5G Rural en el món dels drons 
o en la salut digital, s’ha parlat 
de la gestió de dades i la trans-
parència en ajuntaments pe-
tits, i del teletreball. També hi 
ha hagut activitats orientades 
a la innovació social digital per 
a escoles i a la implantació del 
comerç electrònic i les energi-
es renovables. La comarca de 
Ribera d’Ebre, ha estat l’única 
al complet que ha format part 
i l’única representant de la de-
marcació de Tarragona i l’Ebre.

La Mobile 
Week aborda 

l’aplicació del 
5G en drons

GARCIA

Els Bombers van revisar dimarts 
passat al matí la zona afectada 
per l’incendi de  Garcia. 
Segons va informar el cos, un 
Equip de Prevenció Activa Fo-
restal (EPAF) va estar revisant 
la zona, on ja no hi havia flama 
però inspeccionaven per si po-
dia revifar algun punt calent. 
El foc va afectar una zona de 
matolls, prop del punt quilo-
mètric 75 de la carretera C-12 i 
a tocar del marge de la via de 
tren de la línia R-15. L’avís es va 
rebre poc després de les 17h de 
dilluns i es va estabilitzar en poc 
més de mitja hora. 
Cal recordar que la setmana 
passada Garcia va exigir a Adif 
un adequat manteniment de les 
vies, després de l’incendi origi-
nat quan les guspires d’un tren 
van provocar quatre focus dife-
rents en matolls de la vora de la 
via. D’altra banda, dir que aquest 
dilluns es van registrar fins a 
tres incendis a l’Ebre.

Incendi a 
tocar del 

marge de la 
via del tren de 

la línia R-15



12 DIARI MÉS EBRE • divendres 25 de juny / 2021 terres de l’ebre

CONSELL DEL 
BAIX EBRE 
Un altre dels acords del ple 
va ser l’adhesió del Consell 
Comarcal al codi de principis 
i conductes recomanables 
en la contractació pública, 
aprovat pel govern de la 
Generalitat. D’altra banda, 
el ple va aprovar el conveni 
amb Repsol per la col·labo-
ració d’aquesta empresa en 
la prestació del servei de 
transport adaptat; la convo-
catòria de les subvencions 
a particulars i entitats per 
projectes d’interès comarcal 
i del premi de fotografia, 
que enguany es farà a 
través de la xarxa social Ins-
tagram i es dedicarà al Camí 
Natural Via Verda de la Val 
de Zafán. El plenari es va 
iniciar amb la lectura de la 
declaració institucional amb 
motiu del dia per l’allibera-
ment LGTBI que tindrà lloc 
el 28 de juny. 
Finalment, el ple es va 
tancar amb un minut de 
silenci en senyal de dol i 
rebuig contra la violència 
masclista. 
El vicepresident, Ivan Gar-
cia, va exercir de president 
en funcions en el darrer ple. 

URV
El Consell de Govern ha 
aprovat la distribució de la 
subvenció que el Ministeri 
d’Universitats i Formació 
Professional ha atorgat a 
la URV: 5.016.495 milions 
d’euros fins al 2023, que 
es traduiran en 58 ajuts 
per a la formació de joves 
doctors, la requalificació del 
professorat universitari i 
l’atracció de talent interna-
cional. 

Més concretament, la mei-
tat de la subvenció per a la 
requalificació de el sistema 
universitari espanyol (com 
s’anomena el programa del 
Ministeri) que ha estat ator-
gada a la URV es destinarà 
a la convocatòria d’ajudes 
Margarita Salas per a la for-
mació de 32 joves doctors. 

MÉS 
NOTÍCIES

L’assentament 
ibèric del Castellot 
de la Roca Roja de 
Benifallet i l’edifici
de la Unió Aldeana

BAIX EBRE

El ple del Consell Comarcal 
del Baix Ebre ha aprovat la de-
claració de bé cultural d’inte-
rès local (BCIL) de l’assenta-
ment ibèric del Castellot de 
la Roca Roja, que és propietat 
de l’Ajuntament de Benifallet i 
que l’ha convertit en un espai 
visitable, facilitant la seua con-
servació i museïtzació amb la 
col·laboració de la Universitat 
de Barcelona i de l’Institut Ca-
talà d’Arqueologia Clàssica. En 
el cas dels municipis de menys 
de 5.000 habitants, la compe-
tència per declarar BCIL recau 
en el Consell Comarcal, que 
ara traslladarà l’acord plenari a 

l’Ajuntament de Benifallet i el 
departament de Cultura perquè 
s’inscrigui l’assentament ibèric 
al Catàleg del Patrimoni Cultu-
ral Català. També s’ha aprovat 
al plenari de declaració de BCIL 
de la seu de la Societat Cultu-
ral i Recreativa Unió Aldeana. 
Un edifici construït abans de la 
Guerra Civil i que és una de les 
edificacions més antigues de la 
població. L’entitat Unió Aldeana 
es va crear el 1924 amb l’objec-
tiu de millorar la formació dels 
socis amb una escola i una bi-
blioteca i de disposar d’un espai 
lúdic on s’organitzaven vetlla-
des literàries i musicals.

Declaració de Bé
Cultural d’interès Local

TIVENYS
TROBEN UNA 
SEGONA PORTA 
D’ACCÉS AL POBLAT 
IBÈRIC
El grup de recerca Seminari 
de Protohistòria i Arqueolo-
gia (GRESEPIA), del Departa-
ment d’Història i Història de 
l’Art de la URV, està en plena 
campanya d’excavació del ja-
ciment de l’Assut de Tivenys i 
en aquesta primera setmana 
de treballs han fet una tro-
balla que incrementa el valor 
del poblat ibèric. Després que 
l’estiu passat confirmessin 
l’existència d’una porta d’en-
trada monumental, ara han 
trobat una altra porta amb 
una gran fortificació defen-
siva, constituïda per una pas-
sadís fortificat i protegit per 
una torre, a mitja muntanya. 
Les dues portes descobertes 
estan protegides per torres i 
muralles amb casamates, una 
construcció on s’hi podien 
instal·lar peces d’artilleria.
El poblat protohistòric de l’As-
sut, que va estar ocupat des 
del segle VII ANE fins al se-
gle I ANE, va ser un important 
centre en època ibèrica. Les 
excavacions de les darreres 
campanyes confirmen la sin-
gularitat del poblat.

Agents dels GEDEX (Grup 
de Desactivació d’Explosius) 
de la Guàrdia Civil van re-
tirar i destruir 48 cartutxos 
d’explosius en un magatzem 
abandonat dels afores de 
Paüls. 
Es tracta de dinamita LIGA-
MITA, que era habitual que 
els particulars a principis i a 
mitjans del segle passat en 
mines, carreteres, pous, i pe-
tites pedreres, i per explotar 
roques grosses a les finques 
agrícoles. La dinamita troba-
da s’havia fabricat a la Unión 

Española de Explosivos, a la 
fàbrica de Galdácano (Viz-
caya) als anys cinquanta. 
La Guàrdia Civil va habilitar 
una zona de seguretat i va 
destruir els explosius, que 
estaven en bon estat de con-
servació.
Va ser una veïna de Paüls qui 
va descobrir els explosius 
mentre netejava un magat-
zem en desús, de la seva pro-
pietat als afores del municipi. 
La dona va alertar la Guàrdia 
Civil que es va encarregar de 
retirar i destruir la dinamita.

La Guàrdia Civil destrueix explosius 
trobats en un magatzem

PAÜLS
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CAMPREDÓ 
Dimecres, com en altres 
municipis ebrencs, va tenir 
lloc la rebuda de la flama 
del Canigó. Per la tarda, va 
haver-hi una concentració 
amb bicicletes per la via verda 
fins a l’Embarcador Campre-
dó. Posteriorment, es va fer 
l’acte de la flama al mateix 
embarcador.

ASSEMBLEA 
VAGA FEMINISTA 
PRESENTA UNA 
MOCIÓ
El col·lectiu Assemblea Vaga 
Feminista de de l’Ebre ha 
anunciat que presentarà una 
moció per garantir el dret 
a la interrupció voluntària 
de l’embaràs a la xarxa de 
serveis públics de Catalunya 
a diferents ajuntaments 
ebrencs. Marta Sans, membre 
de l’assemblea, ha començat 
fent un recordatori breu de 
les denúncies de la cam-
panya “A Terres de l’Ebre, 
l’avortament a la pública” per 
assenyalar  les barreres que 
les dones troben per avortar 
voluntàriament. Segons 
dades del Servei Català de la 
Salut, “262 dones ebrenques 
van haver-se de desplaçar a 
Tarragona i Barcelona al 2019 
per practicar-se una IVE”. 
Sans ha recordat que l’ob-
jectiu de portar les mocions 
als plens dels ajuntaments 
és interpel·lar el nou govern 
que, tot i les declaracions de 
l’ex-consellera Vergés de què 
s’estava treballant per portar 
l’IVE quirúrgic a l’HVCT, “un 
mes després de l’inici de la 
campanya encara no han 
donat cap resposta efectiva”.

PDR
La Comissió Europea aprova 
la modificació del Programa 
de Desenvolupament Rural 
(PDR) que hi incorpora més 
de 264 milions. Amb l’in-
crement pressupostari, el 
PDR 2014–2022 passa a tenir 
pressupostat més de 1.075 
milions.

MÉS 
NOTÍCIES

Ingressa novament a presó el lladre reincident detingut 
a Amposta en més de 50 ocasions des de 2019

La jutgessa de guàrdia d’Am-
posta ha enviat novament a 
la presó el lladre multirein-
cident que que ha estat de-
tingut en més de 50 ocasions 
des del passat 2019. L’home, 
de 41 anys, va ser arrestat dis-
sabte per la policia local des-
prés de ser identificat com a 
presumpte autor d’un roba-
tori el dimarts de la setmana 
passada a un magatzem de la 

rodalia de la població després 
de forçar-ne la porta. Posat a 
disposició judicial aquest di-
lluns, la titular del jutjat nú-
mero 2 va ordenar presó pro-
visional, comunicada i sense 
fiança. Els Mossos van fer-se 
càrrec del seu trasllat al centre 
penitenciari del Catllar. L’últim 
cop que va ingressar-hi, el 25 
de març, va acabar-ne sortint 
al cap de pocs dies.

Les Terres de l’Ebre perden més de la meitat de 
trens ràpids que tenien abans de la pandèmia

Les Terres de l’Ebre han per-
dut més de la meitat dels trens 
ràpids que tenien abans de la 
pandèmia. Només es mante-
nen quatre freqüències cap 
a Barcelona i la primera no 
s’atura a l’Aldea fins a primera 
hora de la tarda. La plataforma 
Trens Dignes denuncia que el 
territori està quedant “aïllat” de 
les connexions d’alta velocitat 
que enllacen el Camp de Tar-
ragona amb Madrid i Europa, 
i també cap al sud de l’Estat. 
L’entitat reclama al nou Go-
vern que redacti un pla direc-
tor de mobilitat. L’enquesta en 
què s’ha de basar està feta des 
del 2019. 

També s’insisteix en la tan de-
mandada interconnexió de les 
xarxes de busos amb les esta-
cions de Móra la Nova i l’Aldea.

La pandèmia ha suposat una 
nova estocada per a l’oferta 
ferroviària de l’Ebre.
Amb un tren de mitja distància 
costa prop de tres hores arri-
bar a Barcelona. 
El servei ha anat empitjorant 

amb els anys i la deman-
da també. “Com hi ha d’ha-
ver demanda si no hi ha una 
oferta lògica i raonable per les 
necessitats que tenim?”, ha 
qüestionat Pepi Borràs, porta-
veu de Trens Dignes.

La plataforma Trens 
Dignes reclama 
un pla director 
de mobilitat i la 

interconnexió de 
xarxes: “el territori 

s’està quedant aïllat”

TRENS DIGNES

Jornada lúdica educativa per viure la diversitat: 
‘Sense etiquetes 2021’ a Amposta

L’embarcador d’Amposta es 
tenyeix de multicolor per viu-
re la diversitat de les Terres de 
l’Ebre durant la jornada lúdica 
educativa ‘Sense Etiquetes’. A 
través de conta contes, pin-
tura, espai de circ, recital de 
poemes, parades de lectures... 
s’ha visibilitzat el col·lectiu 
LGTBIQ. Persones que du-
rant molts anys han estat es-
tigmatitzades, invisibilitzades 
i penalitzades per no seguir 
els rols imposats durant se-
gles. Persones que han hagut 
de viure i sovint encara viuen 
a contracorrent, sense lli-
bertat de ser i mostrar, sense 
històries en les que sentir-se 
identificades i sense referents 

a seguir. Només visibilitzant i 
donant a conèixer la diversitat 
es poden evitar les discrimina-
cions que es generen per allò 
desconegut. 
Per això els SAI (Servei d’Aten-
ció Integral) d’Amposta, Torto-
sa, dels consells comarcals de 
les Terres de l’Ebre juntament 
amb l’associació Les Arrem-
blades i l’Àrea per la Igualtat de 

Tracte i no Discriminació LGB-
TI del Departament d’Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat 
de Catalunya han organitzat 
aquesta jornada de visibilitza-

ció del col·lectiu. Han parti-
cipat l’Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta, el col·lectiu artís-
tic ‘diLLUMS d’Arts al Forn’ i la 
cantautora Montse Castellà.

‘Sense etiquetes 
2021’, acte previ per 
commemorar el dia 
mundial de l’orgull 

LGTBI
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TUNA TOUR 
Des del Grup Balfegó infor-
men que “amb el Tuna Tour 
volem continuar potenciant 
l’atractiu de les Terres de 
l’Ebre com a destinació d’oci, 
a més de mostrar el món de 
la tonyina vermella: història, 
pesca, cura, investigació i 
valor gastronòmic d’aquesta 
espècie, així com un model 
de empresa sostenible i res-
ponsable, i divulgar els valors 
d’una marca amb ànima de 
mar: Balfegó “.
L’experiència TunaTour 
inclou viatge en catamarà de 
18 metres d’eslora, projecció 
d’audiovisuals i locucions 
explicatives en cinc idiomes, 
bany a les piscines d’aqüi-
cultura de Balfegó, situades 
a dues milles i mitja de la 
costa, davant de l’Ametlla de 
Mar, i degustació de delica-
tessen de tonyina vermella 
Balfegó. Entre les novetats 
d’aquesta temporada, els 
viatgers disposaran de wifi 
gratuït al catamarà per faci-
litar la connectivitat amb les 
seves xarxes socials i poder 
transmetre la seva experièn-
cia en directe.

Tuna Tour es va completar 
el 2013 amb Tuna Diving, la 
seva versió de busseig entre 
tonyines amb ampolla d’oxi-
gen. Aquest tour, que admet 
un màxim de 20 bussejadors 
amb un acompanyant, es 
realitza amb dos instructors 
de busseig i un més per ser-
vei. Per poder participar és 
obligatori estar en possessió 
de l’títol Open-Water i haver 
realitzat més de 20 immer-
sions. Aquesta activitat 
inclou la navegació en el 
catamarà, lloguer d’ampolla 
i ploms, així com la immersió 
amb guia i la degustació de 
sashimi.

MÉS 
NOTÍCIES

El Ple de l’Ametlla confirma l’acord que 
posa punt final al litigi amb Aquàlia

L’Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar va aprovar aquest 
dimarts en sessió Extraor-
dinària el conveni d’acord 
extraprocessal que posa 
punt final als contencio-
sos i procediments judici-
als que en els darrers anys 
ha mantingut amb Aquà-
lia, empresa que gestiona 
l’abastament d’aigua pota-
ble al municipi.

L’acord, que segons els in-
formes tècnics dels quals 
disposa l’ajuntament, pot 
representar un gran estal-
vi econòmic al municipi en 
els vuit anys de concessió 
que li queden a l’empresa, va 
comptar amb els vots favora-
bles de l’equip de govern for-
mat per ERC i Entesa per la 
Cala, l’abstenció de Junts i el 
vot negatiu de Ciutadans. El 

conveni aprovat finalitza amb 
els contenciosos encetats 
per Aquàlia amb l’arribada a 
l’ajuntament de l’actual equip 
de govern, el qual, en des-
acord amb la modificació del 
contracte fet l’any 2009, va 
decidir no pagar l’increment 
estimat del preu de l’aigua. 
Amb aquest acord, aprovat 
dimargts aquest dimarts en 
sessió Extraordinària, Aqualia 

es compromet a retirar els 
contenciosos, renunciar al 
deute pel qual s’havia litigat 
i a fixar el preu de l’aigua en 
1,22 euros per metre cúbic, 
quan abans l’empresa en 
reclamava 2,58 €. 
A més el compromís con-
templa que durant els anys 
que queden de concessió 
no s’incrementarà el preu 
de l’aigua.

Balfegó preveu més de 20.000 turistes per 
banyar-se entre tonyines roges

L’empresa, que porta oferint 
aquesta iniciativa de turisme 
familiar i sostenible des de 
l’any 2012, preveu superar els 
20.000 visitants aquesta tem-
porada dels quals, el 90% serà 
d’origen intern i la resta in-
ternacional, donades les res-
triccions de mobilitat inter-
nacional encara vigents. Amb 
aquestes previsions, l’empresa 
vol participar activament en la 
promoció i desenvolupament 
de l’activitat turística de les 
Terres de l’Ebre després de la 
paralització imposada per la 
crisi sanitària. Des de la seva 
posada en marxa Tuna Tour 
ja ha rebut més de 75.000 vi-

atgers, dels quals un alt per-
centatge provenen de França 
i Rússia. “Amb el Tuna Tour 
volem continuar potenci-

ant l’atractiu de les Terres de 
l’Ebre com a destinació d’oci, 
a més de mostrar el món de 
la tonyina vermella: histò-
ria, pesca, cura, investigació 
i valor gastronòmic d’aquesta 

espècie, així com un model 
de empresa sostenible i res-
ponsable, i divulgar els va-
lors d’una marca amb ànima 
de mar: Balfegó “, assenyalen 
des de l’empresa.

Arranca la IX 
temporada del 

‘Bluefin Tuna Tour’. 
L’empresa vol 

“participar activament 
en la promoció 

turística del territori”

L’AMETLLA

L’Ampolla: tornen els 
actes amb bous

L’Ampolla, en Festes Majors 
aquests dies, per Sant Joan, ha 
estat el primer municipi de les 
Terres de l’Ebre a celebrar actes 
amb bous des del 2019. Fa dues 
setmanes el procicat va auto-
ritzar els actes de cultura po-
pular i el sector taurí s’ha adap-
tat a les mesures de seguretat 
per poder celebrar, al menys, 
els bous a la plaça. 
Ho veuen, seguint els protocols 

de seguretat marcats, com un 
pas endavant per recuperar la 
normalitat malgrat que no es 
poden fer encara correbous al 
carrer. A l’Ampolla s’ha fet el 
primer pas i serà una referència 
per a les altres poblacions, com 
així ho valorava l’Alcalde Fran-
cesc Arasa.
La tornada de l’activitat també 
suposa una reactivació ecòmi-
ca per al sector. 

Activitats per a fomentar 
la cura de les platges

L’inici de la temporada estival 
fa més visible la problemàtica 
dels residus i plàstics al mar. 
En el marc del pla de compro-
mís adquirit per la Regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de l’Ampolla per cuidar el medi 
ambient del municipi, aquests 
mesos d’estiu es continuaran 
promovent activitats i projectes 
amb l’objectiu de mitigar l’im-
pacte que els residus provo-
quen a les platges. La Regidoria 
de Medi Ambient ha instal·lat 
de nou tres boies SB Buoy a 
la platja de les Avellanes i tres 
més a la platja de Cap-Roig. 
Aquest serà el segon any que 
la costa del municipi disposarà 
d’aquests dispositius, els quals 
filtren microplàstics, per a re-

collir informació sobre quins 
tipus de plàstics hi ha presents 
a les aigües del litoral de la po-
blació. Un altre projecte que 
s’ha impulsat és la instal·lació 
de l’escultura ‘El peix que men-
ja plàstic’, creada per l’escultor 
Rosendo Porro Cuesta, i que ha 
suposat una inversió de 2.642 
euros. La seva funció és la d’un 
contenidor que està pensat per 
cridar l’atenció i així promoure 
el correcte reciclatge del plàstic.
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Aproven una moció al Senat perquè el govern espanyol 
enllesteixi el corredor mediterrani l’any 2025

El Senat ha aprovat aquest 
dimecres al matí una mo-
ció del grup de Junts re-
clamant al govern espanyol 
que compleixi el calendari 
d’execució de les obres del 
corredor mediterrani perquè 
estigui a punt l’any 2025. La 
moció s’ha transaccionat 
i ha comptat amb 156 fots 
a favor, 103 abstencions i 
només tres vots en con-

tra. La senadora Assumpció 
Castellví, que ha defensat la 
moció, ha destacat que la in-
fraestructura és “un element 
estratègic fonamental pel 
desenvolupament econòmic 
i empresarial de tota la costa 
Mediterrània”, a més a més de 
ser “un promotor de la sos-
tenibilitat i de lluita contra el 
canvi climàtic”.
En aquests moments, i en 

REACCIONS ALS 
INDULTS 
Dolors Bassa, a la sortida de 
la presó: “és un pas endavant 
però hem de fer-ne molts 
més. Els indults haurien 
d’haver arribat molt abans”. 
I alerta que “no s’ha acabat 
res”.

L’expresidenta del Parlament 
Carme Forcadell, va dir que 
els indults “no és una gran 
victòria però és una victòria”. 
“Fem-la servir per aconse-
guir l’amnistia i l’autodeter-
minació”.

El president Pere Aragonès 
demana que “l’alegria” pels 
indults es converteixi en 
“energia” per reclamar l’am-
nistia i el referèndum.

L’expresident i eurodiputat 
de Junts Carles Puigdemont 
celebra la “llibertat retroba-
da” dels presos però insisteix 
que cal que sigui “col·lectiva”. 
“Sense llibertat col·lectiva, 
la llibertat individual mai no 
serà plena”.
El conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena: “no es tanca 
res, es corregeix una de les 
moltes injustícies de la re-
pressió política”. “L’objectiu 
ara és un referèndum pactat, 
és la millor opció, el que va 
passar a Escòcia i acabarà 
passant a Catalunya”.
L’expresident Quim Torra 
afirma que cal “treure Cata-
lunya de la presó d’Espanya”. 
Assegura que comparteix 
l’objectiu amb els nou presos 
de l’1-O que han estat indul-
tats.

El govern espanyol creu 
que Vox i el PP no estan 
legitimats per recórrer els 
indults al Suprem. La Mon-
cloa emplaça ERC i JxCat a 
coordinar-se abans d’anar a 
la taula de diàleg, que podria 
tenir lloc al setembre.
El president del PP Pablo 
Casado critica que Sánchez 
“trepitgi la llei” i “tregui de 
presó a nou delinqüents a 
canvi que no el treguin de 
Moncloa”. Afirma que no té 
“respecte a la justícia”.

MÉS 
NOTÍCIES

terres de l’ebre

clau ebrenca, caldria recor-
dar que les Terres de l’Ebre 
formen part “d’aquesta cos-
ta”. En paral·lel, Castellví ha 
reclamat també un corredor 
de mercaderies d’ample eu-
ropeu per l’interior del Camp 
de Tarragona per evitar el pas 
de 14.460 combois de mer-
caderies –un 13% amb càr-
regues perilloses- per les po-
blacions de la costa.

Surten de les presons els líders independentistes 
després de la concessió dels indults

Els nou líders independentis-
tes empresonats pels fets de 
l’1-O han sortit aquest dime-
cres de les respectives pre-
sons després de la concessió 
dels indults. Al voltant de les 
12 del migdia, l’expresiden-
ta del Parlament Carme For-
cadell ha estat la primera en 
abandonar la presó, en aquest 
cas de Wad-Ras, a Barcelo-
na. Pocs minuts després ho 
han fet els set dirigents em-
presonats a Lledoners: Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, Oriol 
Junqueras, Quim Forn, Josep 
Rull, Jordi Turull i Raül Rome-
va. El primer que han fet ha 
estat abanderar una estelada i 

una pancarta on es llegia “Fre-
edom for Catalonia”. L’última 
en sortir del centre penitenci-
ari ha estat l’exconsellera de 
Treball Dolors Bassa, que ha 
deixat enrere Puig de les Bas-
ses a les 12.17 hores.

A l’exterior de les respectives 
presons els esperaven dese-
nes de persones, des de polí-
tics independentistes a mani-
festants que els volien mostrar 
el seu suport. A la sortida, els 

nou líders empresonats han 
expressat el seu agraïment a 
aquelles persones que els han 
acompanyat durant els més 
de tres anys que han estat en-
carcerats.

L’expresidenta 
del Parlament 

Carme Forcadell 
fou la primera en 

abandonar la presó

POLÍTICA

“La ministra Ribera contesta a Esquerra que els 
macroparcs eòlics Tivissa 1 i 2 no s’estan tramitant”

Xavier Castellana, senador 
d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, ha preguntat a la mi-
nistra per a la Transició Ecolò-
gica, Teresa Ribera, durant el 
Ple d’aquesta semana, sobre els 
projectes de parcs eòlics Tivis-
sa 1 i 2; a la vegada  que li ha 
demanat “com pensa reparar la 
situació de falta de transparèn-
cia, d’opacitat i de deslleialtat 
institucional respecte l’Ajunta-
ment de Tivissa”.
Castellana li ha recordat que 
“un any i mig després que el 
ministeri registrés les sol·lici-
tuds d’impacte ambiental de 
dos megaprojectes d’energia 
eòlica l’Ajuntament encara no 
ha tingut cap informació addi-
cional sobre la seva tramitació”.

A més li ha fet saber ”la preo-
cupació de la ciutadania per no 
tenir informació sobre les con-
sultes que el ministeri va fer so-
bre aquests projectes”; d’aquí  
que “l’Ajuntament vulgui sa-
ber l’estat de la tramitació i les 
conseqüències que tindran”.
La ministra Ribera ha apel·lat, en 
la seva resposta, a un suposat 
“malentès perquè el que es va 
presentar és la proposta prèvia 
perquè determinés l’abast que 
havia de tenir l’avaluació d’im-
pacte ambiental, i és en aquest 
context quan es van produir les 
consultes, i des de llavors no 
hem sabut res més”.
Tanmateix la ministra ha reco-
negut que “aquesta qüestió, 
que a vegades genera alarma, 

ha de ser ben explicada”, per-
què pot ser que “el promotor 
guardi el projecte en un calaix 
o bé si va avant haurà de de-
terminar en un estudi d’impac-
te ambiental el coneixement 
d’aquelles preguntes que se li 
han fet”.
Castellana ha agraït a Ribera 
la informació facilitada, però a 
la vegada li “ha demanat que 

quan es paralitzin projectes 
d’aquesta envergadura s’infor-
mi adequadament a les autori-
tats municipals”.
El senador ha advertit que “no 
tenir informació és una font de 
preocupació, i per tant és im-
portant que si el projecte està 
aturat o no s’està tramitant, es 
confirmi a la ciutadania, mitjan-
çant les autoritats pertinents”.
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EBRE ESCOLA, 
L’EIBAR EBRENC 
No entrava en les travesses. 
Ha estat el campió tapat. A 
més, ha estat l’equip menys 
golejat de Catalunya, fins 
a tercera catalana, amb 
només 6 gols rebuts. I el seu 
porter, Jaume, nou jornades la 
porteria a zero. Ebre Escola és 
nou equip de segona catalana 
per moltes raons. Un entre-
nador valent, que ja està en 
el pòdium dels cinc millors de 
les nostres terres, un equip 
jove (mitjana de 22 anys) i 19 
jugadors que han marcat en 
15 jornades. I han hagut de 
superar a un gran rival, la Ra-
pitenca, tot i reforçar-se amb 
jugadors locals. La joventut i 
la humilitat i un equip que ha 
estat el que millor futbol ha 
practicat han estat claus. El 
club, dedicat d’inici a la base, 
en tan sols vuit anys va crear 
el futbol amateur. I ha acon-
seguit saltar dues categories 
i ara ha arribat un acord amb 
el Tortosa per a la seva futura 
fusió. I com diria un poeta: per 
què necessiten al Tortosa?. 
Els jugadors que estan a 
l’Ebre Escola podrien jugar al 
Tortosa i allí “no els volen”, 
em diu un aficionat. Quan 
hi ha un gran treball sempre 
arriba l’èxit i per a mi aquest 
equip és com l’Eibar, la ciutat 
més petita d’Espanya que va 
estar set anys a 1a Divisió. 
I l’Ebre que era el David de 
Tortosa, jugarà contra Goliat. 
El somni de l’Ebre era jugar 
contra ell i els somnis s’han 
complert en plena fusió, que 
del tot no arribarà fins d’aquí 
a tres anys i veurem si la hi 
haurà. Es compleix la profecia 
des del 2014, el campió de 3 
catalana acaba la lliga a Sant 
Jaume. Ebre Escola va poder 
amb la poderosa la Rapitenca 
i la propera temporada aniran 
a guanyar al Tortosa.

CELMA

UNA REFERÈNCIA
L’Ebre Escola es converteix 
en un referent. Un model a 
seguir. Hi ha molts sacrificis 
darrera del moment actual, 
amb l’ascens a Segona. Penso 
també que la gestió igual seria 
excel.lent sense haver pujat. 
Però al final, els resultats són 
sempre els que magnifiquen el 
treball. Un club formatiu que 
ha fet 25 anys. I  que ha passat 
també èpoques de crisi. Però 
que ha sabut superar-les. A 
nivell directiu, el premi d’esta 
setmana és per molta gent. A 
nivell esportiu, també.  
En general, els joves jugadors 
de clubs amateurs acaben la 
seua etapa juvenil i veuen com 
no s’acostuma a confiar amb 
ells. Això, motius d’estudis, 
desil.lusions i de vegades falta 
de sacrifici fan que deixen el 
futbol. L’Ebre Escola ha acon-
seguit que joves, dels 20 als 25 
anys, amb qualitat però que 
en altres clubs de categoria 
superior jugarien menys,  aquí 
tinguin protagonisme. I això 
és confiança. I, tot plegat, 
resultats. Molts jugadors de 
l’Ebre han tingut ofertes. Però 
han decidit quedar-se, cobrant 
menys. Volen jugar amb els  
amics. I volen jugar alliberats i 
amb confiança. S’ha creat una 
família i la seua unió els ha fet 
assolir una fita històrica.  

MICHEL 3A CATALANA 
AVUI DIVENDRES

S Jaume-Ebre Escola 20.30h

Dissabte

Catalònia-Rapitenca 16.30h

Roquetenc-Benissanet 18h

Olímpic-S Bàrbara 18h

Alcanar-Flix 18h

Amposta-Batea 18.30h

diumenge

Godall-La Cava 17.30h

Descansa, Jesús i Maria

CF AMPOSTA
Presentació de Valcàrcel

DANI BEL I MOHA, A L’ALDEANA 
Dani Bel i Moha, que en aquesta represa de les competicions 
han jugat amb el Jesús i Maria, han fitxat amb l’Aldeana, segons 
informen des del club aldeà. Son fitxatges que s’han d’afegir als 
ja publicats la setmana passada.  

Minut 91: 
dilluns 28, 
21.30 h
Minut 91, a Canal Terres de 
l’Ebre. Resums amb els gols: 
Ascó-Mollerussa. 

Darrer programa de la 
temporada.

Tal com vam avançar el pichichi 
de la Rapitenca i de la Primera 
catalana, Cristian Valcàrcel, ha 
fitxat amb l’Amposta. El cap de 
setmana es va fer oficial la foto 
de presentació. Una foto que no 
sembla actual. Va realitzar-se un 
dia que no feia calor. 
Valcàrcel va fer una carta comiat 
de la Rapitenca en la que, en-
tre altres qüestions, manifestava 
que “estic molt trist d’haver de 
marxar, tenia clar que volia estar 
aquí molts anys però de vegades 
les coses no són com un vol. Hi 
ha gent dins de el club que no 
m’ha valorat, que no m’ha trac-
tat com em mereixo però no els 
tinc cap rancúnia, ja que si cre-
uen que han fet tot el que han 
pogut també els estic agraït. 
Me’n vaig una mica decebut ja 
que en aquests dos anys només 
han hagut mentides i mentides 

i el pitjor estava per venir si em 
quedava. Aquests dos anys si no 
hagués estat pel nostre entrena-
dor haguéssim estat molt sols i 
sense protecció, des de dins del 
club ens feien més mal que aju-
dar-nos”.
El president, Hernan, va decla-
rar que “tinc la consciència molt 
tranquil·la. Penso que la plantilla 
pot estar molt contenta de com 
hem treballat per poder complir 
en tot. Al final hem pogut oferir-
los tot els que ens han demanat. 
La feina de Rafa Cornet i Jordi 
Marín, així com dels treballadors 
del club, ha estat excel·lent i nin-
gú ens pot recriminar que no s’ha 
deixat treballar. Entenc que això 
pugui ocasionar que estéssim 
setmanes sense coincidir, però 
sempre hem tingut les portes 
obertes per ajudar a qui ens ho 
ha demanat. I així ho hem fet”. 

IVAN ROMEU, AL GANDESA?
La setmana passada vam informar que Ivan Romeu no seguiria 
a l’Ametlla. El mister ja va exposar els seus motius. La propera 
destinació de l’entrenador calero podria ser Gandesa, equip que 
jugarà a la Tercera catalana i que, excepte Rojas, confia en el 
retorn de molts jugadors que en el reinici de la competició han 
jugat en altres clubs. El Gandesa està a expenses que l’assem-
blea de la Federació aprove la proposta excepcional a través de 
la qual la temporada vinent els equips que van retirar-se durant 
la competició puguen pujar. 

Assemblea 
Federació
L’assemblea de la Federació 
Catalana de Futbol serà 
el dimecres vinent. Una 
assemblea que es presenta 
interessant quan es parla de 
que l’ACFAC i la plataforma 
“han unit 400 clubs en con-
tra de la gestió de l’actual 
junta directiva i president”. 
Dimecres se sabrà que 
s’aclareix a l’assemblea. 

El Perelló ha tingut converses 
amb diversos entrenadors en 
les darreres setmanes. Hi ha 
rumors que hi ha una opció 
ferma a hores d’ara, però falta-

El Perelló, pendent de confirmar

Renovacions ja confirmades: 
Àlex Pérez, Joel Sarmiento, 
Gerard Franch, Alberto Ra-
bassó, Gerard Miquel “Gito”, 
Enric Salas, Aleix Zaragoza i 
Jordi Tomàs.  D’altra ban-
da, el club ha confirmat els 
fitxatges de Pau Bertomeu 
(Floresta Nacional i Amposta 
juvenil) i Guillermo Lazcano 
(Cambrils U).

CF L’AMPOLLA

ria confirmar-se. 

Per tant, caldrà seguir espe-
rant per conèixer oficialment 
el nou mister de l’equip 
perellonenc.  

Avui divendres, a les 12 h, al 
camp de Ginestar, la Federa-
ció Catalana de Futbol farà 
entrega del primer desfibri-
lador a un club de les Terres 
de l’Ebre, dins de la campa-
nya ‘Tots Som un Batec’. En 
total, la campanya preveu 
l’entrega de 180 aparells per 
camps catalans. El Ginestar 
va fer la sol.licitud i aquesta 
fou aprovada. Es preveuen 
més instal.lacions en camps i 
pavellons  del territori català 
en els propers mesos. Tots 
els clubs interessats poden 
trobar la informació a
totssomunbatec.cat

FCF
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CAMARLES

FC ASCÓ
PAU SAFONT, 
COORDINADOR 
DEL FUTBOL 
BASE 
José Miguel Gasca no seguirà 
com a coordinador del futbol 
base del FC Ascó la tempo-
rada vinent. La  directiva va 
fer un comunicat d’agraï-
ment: “va entrar al nostre 
club com a formador dels 
més petits i posteriorment 
va agafar les regnes del fut-
bol base quan el club estava 
tocat de mort. El nostre més 
sincer reconeixement a un 
veritable home de club. Des 
de la junta volem agrair-li la 
seva dedicació cap al futbol 
formatiu de la nostra entitat 
aquests últims 10 anys”. 
Divendres passat ja fou 
presentat el nou coordinador 
del futbol base de l’Ascó. Es 
Pau Safont. 
El calero ja ha entrenat a 
la base de l’Ascó, i a diver-
sos equips de les Terres de 
l’Ebre. 
“Un  home amb molta ex-
periència en el futbol base  i 
que treballarà per potenciar 
el del club amb el màxim de 
garanties”.

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

40
46
54
38
37
34
36
35
35
22
28
19
21
18
29
13
11

6
18
20
22
17
24
22
25
26
24
41
29
28
38
49
43
84

38
34
32
32
29
29
26
26
24
21
19
15
14
10
9
6
0

classi.                     GF       GC     PNTS

S Bàrbara-Godall  0-2
Ametlla-Catalònia  0-1
Flix-Olímpic  0-3
La Cava-J i Maria  2-0
Benissanet-S Jaume 10-1
Batea-Alcanar  6-2
Ebre Escola-Amposta B 6-0
Rapitenca-Roquetenc 0-2
Corbera descansava
  

RESULTATS. 3 A CATALANA. 
JORNADA  16. 

Una formació de l’Ascó.  

A L’ANADA, EMPAT A ZERO A MOLLERUSSA
L’ascens a Tercera divisió es decidirà el 
diumenge a Ascó (18 hores)
L’Ascó va empatar sense 

gols, diumenge passat, al 
camp del Mollerussa, en el 
partit d’anada de la promoció 
d’ascens a Tercera divisió.    
L’equip de la Ribera va fer un 
molt bon partit, molt aplicat 
defensivament, contrarestant 
els intens d’un Mollerussa que 
ha estat un equip molt pro-
ductiu ofensivament durant la 
lligueta. A més, els asconencs 
van tenir les seues opcions 
per assolir un resultat més fa-
vorable encara. El 0-0 deixa la 
resolució de l’ascens per a la  
tornada, diumenge vinent a les 
18 hores.   
German, tècnic de l’Ascó, de 
la confrontació d’anada, co-
mentava que “estem satisfets 
pel partit, tot i tenir sensaci-
ons de que vam deixar escapar 
una bona ocasió d’aconseguir 
un resultat amb avantatge per 
afrontar la tornada. Vam de-
fensar bé i vam crear oportuni-
tats per marcar. El Mollerussa, 

un equip amb recursos ofen-
sius, va crear poques opcions, 
una arran d’una falta al primer 
temps i una altra amb una  ju-
gada ja al final”. Sobre si el re-
sultat, empat a zero, és trampa, 

el tècnic admetia que “és pe-
rillós però haurem de treballar 
perquè no sigui així”. 
La setmana, més que per mo-
tius tècnics, està sent inten-
sa en l’aspecte psicològic per 

estar preparat per afrontar el 
partit de tornada, amb un bon 
estat anímic, i  per respondre a 
les dinàmiques que es poden 
donar. 
La cita, diumenge a Ascó.  

amb la possibilitat de pròrro-
gues, fins a un màxim de 50 
anys.
A més, al camp de futbol s’am-
plien els vestidors i està previst 

El nou camp de gespa artificial 
de futbol 7 de les instal.laci-
ons esportives de Camarles es 
va inaugurar dissabte passat. 
El projecte impulsat pel Fut-
bol Formatiu Terres de l’Ebre, 
el Club de Futbol Camarles, la 
societat Gialro We Win Soccer 
i l’Ajuntament dona importàn-
cia a la pràctica de l’esport, 
especialment pel que fa al fo-
ment de l’esport base, i dels 
hàbits esportius de la joventut, 
així com per al desenvolupa-
ment dels valors inherents a la 
pràctica esportiva.
La societat Gialro We Win So-
ccer va obtenir la concessió 
administrativa de l’ús privatiu 
dels terrenys ubicats a la zona 
Pla de Barra per a la construc-
ció del camp de gespa artifi-
cial per a la pràctica de futbol 
7, per un termini de 30 anys, 

substituir la il·luminació actu-
al. En els actes de la inaugu-
ració, a banda dels parlaments 
i la tallada de la cinta, es va 
disputar un partit entre l’ale-

Inauguració del camp de gespa artificial de 
futbol 7 a les instal·lacions esportives

ví de Futbol Formatiu i el de 
l’Espanyol. El projecte és un 
pas ferm endavant de l’entitat 
formativa per perfeccionar la 
iniciació dels més joves.  
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L’Ebre Escola és campió i puja 
a la Segona catalana

L’Ebre Escola va guanyar el filial 
de l’Amposta, en la penúltima 
jornada de la lliga (6-0). La seua 
victòria, i la derrota del segon 
classificat, la Rapitenca B, a casa 
contra el Roquetenc (0-2), va 
comportar una celebració anti-
cipada. 
El partit de l’Ebre Escola va co-
mençar a les 18 hores de diu-
menge. El de la Rapitenca con-
tra el Roquetenc a les 18.30 h. 
Quan l’Ebre va acabar la seua 
confrontació, la Rapitenca per-
dia 0-1 al minut 25 de la re-
presa. Jugadors i directius de 
l’Ebre van esperar i van fer pinya 
encara al camp. Així seguien el 
partit de la Rapitenca amb una 

video trucada. A la Devesa ra-
pitenca, ja en afegit, Chimeno 
va fer una carrera de 50 metres, 
fabricant-se una contra del Ro-
quetenc i assistint a John per 
marcar el 0-2. Llavors, l’equip 
de l’Ebre Escola va celebrar l’as-
cens històric a Segona catalana 
i el títol de campió. No cal es-
perar a la darrera jornada quan 
l’equip visita el cuer el Sant Jau-
me. Les celebracions, diumen-
ge, es van allargar amb una rua 
amb els cotxes per carrers de 
Tortosa, Roquetes i Jesús. 
Del partit comentar que l’Ebre 
Escola, amb els minuts, va po-
sar-li molt de ritme i intensitat 
en la pressió, recuperant cada 

Chimeno, 
l’Usain Bolt del 

nostre futbol
Quique Chimeno, jugador del 
Roquetenc, als seus 43 anys, 
va ser protagonista del partit 
del seu equip a la Ràpita (0-2). 
El veterà davanter és un prodi-
gi físic. Al minut 93 va conduir 
la pilota més de 50 metres i va 
assistir a John que a porta buida 
va fer el 0-2. Els defenses locals 
no van poder seguir-lo. Una ju-
gada plena de força i velocitat 
que cal destacar, i més al 93. 
Chimeno és el Bolt del nostre 
futbol.  
Del partit dir que la Rapitenca B 
va dominar ja a la primera mei-
tat, disposant d’un parell d’op-
cions. El Roquetenc, ben posat, 
va anar igualant el duel i al 43 
es va avançar arran d’un penal 
que va transformar Quim. A la 
represa, durant 25 minuts, la 
Rapitenca es va abocar i va cre-
ar cinc ocasions molt clares per 
capgirar el marcador. En aquell 
moment ja sé sabia que l’Ebre 
estava golejant a l’Amposta. I 
això va poder influir. Amb els 
minuts, el partit es va trencar. El 
Roquetenc, amb espais, va tenir 
dues opcions per sentenciar, 
una de Joel i l’altra de Chimeno 
amb tret al pal. La pressió local 
fou asfixiant però  el Roquetenc 
es va defensar amb molta in-
tensitat. Els locals, amb els mi-
nuts, van perdre ordre, i al 93, 
Chimeno va conduir la contra 
que va ser el 0-2. El Roquetenc 
acumula 5 victòries seguides. 
La Rapitenca B, amb la derrota, 
s’acomiada de l’ascens.  

La Cava s’acomiada de l’afició 
amb un triomf en el derbi contra 

el Jesús i Maria (2-0)
La Cava va vèncer el Jesús i 
Maria en el darrer partit a casa 
(2-0). La tribuna va estar plena 
a vessar i una ‘Grada Cavera’ 
que no va deixar d’animar al 
seu equip. Una gran iniciativa la 
d’aquests joves que fan reviure 
la passió en un partit de futbol.
Pel que fa al derbi, dir que la 
Cava va tenir la primera oca-
sió amb un tret de Ferran. Però 
la iniciativa del joc era visitant. 
No obstant, els locals espera-
ven, ben posats en defensa, i 
buscaven la contra. Així, en un 
contraatac molt ben elabo-
rat entre Moisés, Ferran i de la 
Torre, Carlos va afusellar l’1-0 
davant de Marc. Amb l’1-0, el 
Jesús i Maria va seguir tenint 
més la pilota però sense apro-
fitar les arribades que va poder 
crear. A la represa, la Cava va 
començar sent més protago-
nista i una assistència màgica 
de Ferran va permetre a Aaron 
culminar amb molta qualitat el 
2-0. A partir d’aquí, el Jesús i 
Maria va tenir més control de la 
pilota i va disposar d’un parell 
d’opcions clares, però la seua 
dinàmica comporta poca con-
fiança en els darrers metres. No 
va poder entrar en el partit. I la 
Cava, a la contra, va tenir dues 
opcions que va evitar Marc. Al 
final, 2-0 i celebracions locals 
pel triomf contra el fratern ri-
val. El tècnic Gilabert, en el seu 
darrer partit a casa, fou man-
tejat pels seus jugadors. El Je-
sús i Maria acaba la temporada 

D’esta jornada, dir que el Batea va golejar a l’Alcanar (6-2) i puja 
fins a la tercera plaça. Els canareus, molt minvats d’efectius, van 
estar dins del partit fins ben entrada la represa, quan van rebre 
el 5-2 que ja va decidir. Destacar els 4 gols del local Chico. Aleix 
va fer els altres dos. Amb el Batea van jugar fins a quatre cadets. 
L’Alcanar ocupa la penúltima plaça i les opcions són remotes per 
poder evitar-la. Hauria de guanyar al Flix per golejada i esperar 
que el Benissanet pergui a Roquetes també per golejada. Els be-
nissanetencs van imposar-se al Sant Jaume per 10-1. 
D’aquesta forma, l’Alcanar hauria d’estar pendent de que l’as-
semblea de l’FCF aprovi la proposta excepcional perquè no hi 
hagin descensos aquesta temporada, tal com es preveu. Per la 
seua part, el Catalònia va guanyar a l’Ametlla (0-1). Segons Che-
ma, “ells van començar millor, dominant el joc. Nosaltres amb 
els minuts vam millorar i ja vam disposar de més control de la 
pilota creant algunes arribades, una d’elles va ser el gol de Pau 
Martí. A la segona meitat, l’Ametlla va apretar més amunt i va 
tenir més control del partit, disposant d’alguna ocasió. A mesura 
que avançava la segona meitat, el partit va igualar-se i nosaltres, 
amb espais, també vam crear alguna ocasió. Al final 0-1. Va ser 
un bon partit, tot i que no hi havia res en joc”. D’altra banda, el 
Godall va endur-se el derbi, a Santa Bàrbara (0-2). Segons Ito, 
del S. Bàrbara: “vam començar bé, tenint dues ocasions clares. 
Però amb els minuts, cal admetre que el Godall va ser més intens 
i va estar més posat. Amb el 0-1, Toni va disposar d’una opció. 
Però del possible empat es va passar, acte seguit al 0-2. Victò-
ria merescuda del Godall. Sap greu no acomiadar la lliga a casa 
amb un millor resultat. Finalment, tot i ser un partit intrascen-
dent, comentar que l’àrbitre no va estar a l’altura per a cap dels 
dos equips”. Juanjo, del Godall: “partit amb un arbitratge molt 
raro per als dos equips. El duel es va decidir amb dos trets de 
Zouhir. Va ser una confrontació molt intensa, amb alternatives 
i que va ser molt disputada, amb un resultat final just. Van ha-
ver-hi poques ocasions i nosaltres vam aprofitar les nostres”. El 
Godall va transformar un penal que l’àrbitre no va concedir per 
haver entrat a l’àrea un jugador de cada equip. Posteriorment, va 
decretar un lliure indirecte contra el Godall. Minuts més tard, va 
haver un penal a favor dels locals que no fou xiulat. Finalment, 
el derbi de la Ribera fou per a l’Olimpic que va avançar-se aviat 
amb el gol de David. El partit, amb els minuts, va igualar-se i els 
locals van tenir un parell d’opcions, així com l’Olímpic amb tret al 
pal d’Imanol. A la represa, els locals van abocar-se i van crear fins 
a tres ocasions per empatar. Després, amb espais, a la contra, 
l’Olimpic va sentenciar amb el gol de Raimon. I al final, Imanol, 
amb una genialitat des de gairebé el centre del camp, va establir 
el 0-3 final”. 

vegada més a prop de l’àrea ri-
val. Però li mancava més calma 
per tancar les darreres passades. 
Amine va fer l’1-0 amb el que 
s’arribà al descans. A la represa, 
en dos minuts (49 i 51) tot es va 
acabar. L’Amposta va sortir des-

connectat i l’Ebre molt endollat. 
Pep i Artem van decidir amb 
dos gols. Amb el 3-0, l’Ampos-
ta va tenir un parell d’opcions i 
el partit va perdre ritme. En els 
darrers cinc minuts, amb el filial 
ampostí entregat, Campanals, 

Gaitan i Pau Roda van ampliar 
l’avantatge. El 6-0 va ser massa 
inflat, tal com va anar el partit. 
Però la diferència va estar en la 
tensió en el joc d’uns i altres i 
això estava marcat per la neces-
sitat d’haver de guanyar.

només havent sumat 2 punts 
de 15 després d’haver estat lí-
der durant moltes jornades en 
l’inici de la represa de les com-
peticions. 
Per part de la Cava, dir que a la 
primera meitat es va lesionar 
Josep De la Torre, amb una es-
trabada muscular. Per part del J 
i Maria, el porter Marc Masdeu 
va acabar el partit però la ma-
teixa nit de diumenge va tenir 
moleslties i fou ingressat i ope-
rat de la melsa. El porter es re-
cupera favorablement.
El tècnic Carlos Gilabert, sobre 
la seua no renovació informava 
dilluns passat a Minut 91, que 
“la veritat és que tampoc sé els 
motius exactes i hauria de ser 
el primer en saber-ho. Abans 
del partit contra el Catalònia, 
durant un entrenament, la di-
rectiva em va comentar que 
estaven molt contents pel tre-
ball però que no comptaven 
amb mi perquè volien una cara 
nova per al nou projecte per la 
temporada vinent. A mi em va 
agafar un xic per sorpresa però 
cal acceptar la decisió. I no hi 
ha més. Destacar el grup humà 
que he tingut al vestidor. Ha 
estat un plaer compartir amb 
ells esta etapa i coneixe’ls com 
a persones i també com a ju-
gadors”. Gilabert admetia que 
en els darrers dies havia tingut 
una conversa amb un altre club 
però “encara no n’hem tornat 
a parlar i, per tant, no hi ha res 
concretat”. 

Penúltima jornada
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· Diuen les males llengües que amb el fitxatge de Valcàrcel per l’Amposta, 
Zaera ha fet un gol a la Rapitenca i a Fernando Garcia. Hi ha altres males llen-
gües que diuen que l’Amposta li ha fet un favor a la Rapitenca. Serà el jugador 
més ben pagat el futbol ebrenc. A Teixidó no li preocupa la seva marxa. No 
obstant, cal dir que se’n va un crac, 36 gols en 34 partits. Valcàrcel ha mani-
festat en un comunicat que se’n va decebut del club: “hi ha gent que no m’ha 
valorat, però no tinc cap rancúnia”. Jo els dic que aquest jugador en dos anys 
tornarà a la Rapitenca, o abans
· Si Carlos Gilabert hagués seguit a la Cava, Ferran i de la Torre haguessin con-
tinuat. Un jugador d’aquest equip em diu: “fa bons entrenaments, té caràcter 
de líder i el més important és que t’aporta coses i et fa millorar com a jugador”. 
· Aquest any l’equip que està batent rècords de càsting per buscar entrenadors 
és el Perelló. I és que substituir a Teixidó no és fàcil.
· Partit Santa Bàrbara-Godall: penal a favor l’equip visitant i al xutar entren dos 
jugadors dels dos equips. I no va fer repetir el penal i va decretar un lliure In-
directe. L’àrbitre va ‘aclarir’ que ho deia el reglament. Els jugadors al·lucinaven.
· Podem veure al 2040 la Federació amb només 5 empleats i tot digitalitzat i 
menys costos per als clubs?. Per això cal un guru i ja n’hi ha un.
· Teixidó, aquesta temporada, sabent fa mesos que seria l’entrenador de la Ra-
pitenca, no ha anat a cap partit per respecte a Ramon Sancho. Però ha tingut 
l’avantatge que Canal Terres de l’Ebre ha ofert en diferit tots els de casa.
· Si haguéssim de posar un títol a la pel.lícula, seria els 8 magnífics o els 8 
pistolers. Pocs clubs poden dir que tenen jugadors tan fidels. El Catalònia si 
que pot dir-ho. Jugadors que porten més de deu temporades: Marti Panisello, 
Aleix Robert, Cosido i Leandro. I s’uneixen els nouvinguts en aquesta represa 
de la lliga i que ja van estar al club: Sergi Escoda, que va estar tres campanyes, 
Juanjo Rovira 4 i Albert Castells que va estar fa 8 anys. I, a principi d’aquesta 
campanya, van arribar altres que també tornaven al club: Cristian Arasa, 4 
campanyes i Dani Iniesta 6. Gran part d’aquests jugadors, que estan en aques-
ta plantilla, va jugar en la temporada 2015/16 a la Segona Catalana. I la dada 
més curiosa: el que ara és segon entrenador, Marcos, va jugar amb ells. I si cal 
es posa de porter en algun partit si no hi ha jugador en aquesta demarcació. I 
és que en aquest club jugar amb aquesta samarreta tira i molt, deixa emprem-
ta al cor de molts jugadors.
· Moviments del mercato: Ivan Paez tornarà al Camarles; Roger Solà (S. Bàr-
bara) serà jugador del Jesús i Maria; Ramon Ibanez, de l’Olimpic, té intenció 
de penjar les botes. El davanter Carlos Gilabert, de la Cava, té diverses ofer-
tes; Miguel Reverté no seguirà a Ametlla; la Cava ha fet els primers fitxatges: 
Imanol i Madero (Olimpic)  i Guillem (Santa Bàrbara). Per la seua part, Selu és 
a punt de fitxar per un bon equip.
· Des de la Cava em comenten que hagués agradat que el Jesús i Maria s’ha-
gués jugat l’ascens diumenge. I hagués guanyat la Cava. La rivalitat existeix 
entre dos clubs històrics. Quins temps els d’aquests dos equips que estaven 
a 3 divisió i 1 catalana. La victòria d’aquesta setmana l’afició la va viure amb 
satisfacció enmig d’un gran ambient, amb la tribuna plena. El grup d’animació 
‘Grada Cavera’ va donar molt de caliu al partit, amb el seu constant suport a 

TOP SECRET

l’equip local.
· Jugada a l’estil de Maradona, de Quique Chimeno, que als 43 anys va agafar la pilota 
al minut 93 des de la defensa i, conduint, va fer un sprint fins la porteria contrària, amb 
una velocitat d’un atleta olimpic. Va assistir a John, que va marcar el 0-2 del Roquetenc 
a la Ràpita. Què estan esperant al filial de la Rapitenca B perquè Chimeno sigui el líder 
d’aquest equip?.
· Hi ha un jugador que està pendent de renovar i ha demanat or. I l’entrenador li va dir: 
“Tu vols cobrar més que jo. De què vas?”
· Dos històrics tornaran a la segona catalana, Morell i Vila-seca
· Rècord Guines: cinc temporades que tots els que pugen de 3a catalana a segona de 
les nostres terres ningú descendeix. La Sénia, Ampolla, Mora Nova, Remolins-Bítem, 
Aldeana i ara se suma l’Ebre Escola. El covid també ha ajudat, dues campanyes sense 
descensos.
· El senienc Gerard Verge té previst renovar amb l’equip gadità del San Fernando.
· El Gandesa la propera temporada no tindrà filial.
· El Jesús i Maria prepara, en dues temporades màxim, l’ascens a segona catalana.
·  No entenc els socis del Barça que aprovessin a la junta general que Goldman Sachs 
donés suport al club amb 525 milions per seguir el projecte. Més deute; no hi ha prou 
que des 2018 al 2021 ha augmentat 492 milions fins a un total de 1044?. El problema 
del Barça és la massa salarial. Com la pilota no entri, el club pot estar en mans d’entitats 
financeres.

   equip             TÈCNIC TEMP 20/21         TÈCNIC 21/22              equip                   TÈCNIC  20/21               TÈCNIC  21/22 
RAMON SANCHO

GERMAN INGLÉS

BARTOLO/PARRA

GERARD CAPERA

ALBERT BEL

ALBERTO LÓPEZ

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

TONI  TEIXIDÓ

JORDI VALLÉS

GUILLERMO CAMARERO

ANDREU FIBLA

MIQUEL CERVELLÓ

IVAN ROMEU

TONI SÁNCHEZ 

JOSE LÓPEZ

RAPITENCA

ASCÓ

ALDEANA

AMPOLLA

AMPOSTA

CAMARLES

LA SÉNIA

MÓRA LA NOVA

PERELLÓ

R- BITEM

TORTOSA

ULLDECONA

ALCANAR

AMETLLA 

AMPOSTA B

BATEA

TEIXIDÓ

GERMAN INGLÉS

FERRAN SIMÓ 

GERARD CAPERA

NANDO GARCIA

ALBERTO LOPEZ

JUANJO SERRANO

AMBRÓS SEGURA

JORDI VALLÉS

CAMARERO

ANDREU FIBLA

MIQUEL CERVELLÓ

XAVI SUBIRATS

ANDREU CANO

JOSE LOPEZ

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

IVAN ROMEU?

LUIS FORNÉS

PAU ALEGRIA

JORDI ROCA

JOEL MARTORELL

PARRA

ÒSCAR RUMENSE

Quatre  cadets van jugar amb el  primer equip del Batea.

Foto superior, 
vestidor de la Cava, 
en acabar el partit, 
diumenge passat. La 
inferior: el Roquetenc, 
després de guanyar a 
la Rapitenca.

ARNAU
(Roquetenc)

ZOHUIR
(Godall)

LLUC
(Rapitenca B)

RONALD
(J i Maria)

NELSON
(Ametlla)

CUENCA 
(Ascó)

MOISÉS
(La Cava) RAFIK

(Benissanet)

CHICO
(Batea)

JOSEPH
(Catalònia)

ROGER
(Ebre Escola)

DAVID FERRÉ
(Olimpic) ÀNGEL

(Alcanar)
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CLUB 
HANDBOL 
AMPOSTA 
Mateu Castellà continuarà 
una campanya més com a 
màxim responsable esportiu 
de l’equip de Divisió d’Honor 
Plata femenina Estatal del 
nostre Club. Serà la seva 
sisena temporada (en dues 
etapes) com entrenador 
del sénior femení del Club 
Handbol Amposta. També 
seguirà, una campanya més, 
i serà l’onzena consecutiva, 
Marta Gálvez.  

D’altra banda, l’Aleví Femení 
Expert Nivell 1 del Club 
Handbol Amposta va aconse-
guir ser el millor cinquè equip 
de tot Catalunya.

PATINATGE AL 
PERELLÓ  
El Pavelló Poliesportiu Muni-
cipal del Perelló acollirà demà 
dissabte 26 de juny l’última 
jornada de patinatge artístic 
del programa del Jocs Espor-
tius Escolars. Es tracta de la 
Trobada Territorial Terres de 
l’Ebre que arrancarà a les nou 
del matí amb les categories 
superiors, juvenil i cadet, 
per continuar després amb 
infantils, alevins, benjamins 
i prebenjamins dels nivells A 
i B, i acabar amb els grups i 
xous de primària i secundà-
ria. Malgrat la reducció del 
temps per poder realitzar les 
habituals competicions per 
les restriccions de la Covid-19 
els consells esportius ebrencs 
han pogut oferir i completar 
un ampli ventall d’activitats 
durant el curs 2020-2021. 

D’altra banda, també demà 
dissabte, Tortosa escenari 
dissabte dels partits de 
la Trobada Territorial de 
futbol-7 prebenjamí i benjamí 
dels jocs esportius escolars. 

Les semifinals estan pre-
vistes a les 9,30 hores i els 
partits finals i per al tercer i 
quart lloc a les 11.00 hores. 
Com en el cas del Perelló, 
l’organització aplicarà la nor-
mativa Covid-19 per accedir a 
les instal·lacions.

MÉS 
NOTÍCIES

MOTO 3

REM

Jeremy Alcoba, tercer però 
no puja al podi per sanció

Bons resultats ebrencs a 
l’estatal de Legutio

Pedro Acosta va sumar la seva 
quarta victòria de la tempo-
rada després d’imposar en 
un altre gran final de carrera 
a Kaito Toba, mentre que una 
sanció d’un lloc va baixar de 
podi al jesusenc Jeremy Al-
coba al circuit de Sachsenring 
en el GP d’Alemanya, vuitena 
prova del Mundial de Moto 3. 
Jeremy va tenir una excel.lent 
reacció acabant tercer. 
No obstant, a falta de dues 
voltes per al final, Alcoba va 
excedir els límits de la pista al 
revolt 11 i va tocar a García a 
la 12, moviment que li va fer 
perdre a el pilot de l’GasGas 
Aspar Team qualsevol opció 
de victòria. 
Alcoba va ser quart després de 
la sanció. Malgrat tot, Jeremy 
valorava que “és el primer cop 
que competeixo en aquest 

Bons resultats per als clubs 
ebrencs al  campionat d’Espa-
nya de Rem Olímpic disputat 
aquest cap de setmana a Le-
gutio (Àlava) per a les catego-
ries masculí i femení de cadet, 
juvenil, sub-23 i absolut. 
Pel Club de Rem Tortosa, Eric 
Pastor i Pau Simó van fer or en 
doble escull juvenil masculí (a 
la foto amb l’alcaldessa). Dani 
Panisello quart en Skiff cate-

goria sub 23 i primer a la final 
B absolut. Clement Guez, 5è 
en Skiff cadet masculí. Adela 
Romero tercera final B sub 23 i 
segona a la final B absolut.
D’altra banda, el Club Nàutic 
Amposta va ser tercer, sumant 
5 medalles d’or i assolint bons 
resultats. Per la seua part, el 
club Nàutic Sant Carles de la 
Ràpita va aconseguir un or en 
skiff juvenil.

circuit. I acabar lluitant per la 
victòria, no està gens mala-
ment. Ha estat una cursa dura 
quant a desgast de pneumà-
tics. Vull donar les gràcies al 
meu equip per la moto d’avui!. 
Tot i la penalizació la cursa ha 
estat increïble”.
Foto: Facebook Jeremy

FUTBOL SALA
Se suspèn la final entre el 
FS Toscà i la UE Campredó

Toscà i Campredó havien de 
disputar demà la final de la Lli-
ga Territorial  de futbol sala. F.S. 
Benifallet i el Marisc Mediterrani 
AFS Deltebre havien de jugar el 
tercer i quart lloc. Tots dos par-
tits es disputaven a Deltebre. 
Però dimecres des de la junta 
d’AFSTE van comunicar que les 
finals s’han suspès per l’aparició 
d’un brot de Covid a Deltebre.
A les semifinals, dir que el Tos-

cà es va imposar al Marisc Me-
diterrani AFS Deltebre per 5-0. 
En l’altra, el Benifallet, que va 
acabar líder en la fase regular, 
va caure als penals contra el 
Campredó. El partit i la prórroga 
van acabar amb empat (1-1). Als 
penals, els campredonencs van 
estar més encertats. A la foto, 
els dos equips i l’arbitre en aca-
bar els penals, mostra de l’es-
portivitat que va haver-hi.

FUTBOL FEMENÍ
Torneig Montse Bertomeu

El cap de setmana passat, la 
UD Jesús i Maria va organitzar 
3 tornejos. El dissabte al matí, 
torneig de futbol 11 amb ca-
tegoria infantil de 6 equips, en 
el que l’AEM Lleida va guanyar 
guanyar a la final per 0-2 al 
Nàstic de Tarragona. 
Per la tarda, va tenir el I TOR-
NEIG FEMENÍ “MONTSE BER-
TOMEU” una gran dona i molt 
important en el futbol feme-
ní. El torneig el van formar 4 
equips: Rapitenca, Femení 
Alcanar, Escola Delta i Jesús 
i Maria. La Rapitenca va ser 
campiona del torneig, després 
de guanyar en la final a la tan-
da de penals al Femení Alca-
nar. En acabar, es va fer entre-

ga d’uns detalls a la família de 
Montse Bertomeu i el seu fill 
Jordi va dedicar unes paraules 
a la seva mare, a la ud jesús i 
maria i a tots els equips par-
ticipants en el torneig (imatge 
de al foto). Les jugadores lo-
cals van acomiadar amb unes 
paraules a Kati, que penja les 
botes després de jugar des de 
petita al futbol. I diumenge, 
es va jugar el torneig en ca-
tegoria prebenjamí i benjamí. 
En prebenjamí La Canonja va 
quedar campiona després de 
guanyar al Nàstic per 2-0 a 
la Final i en Benjamí el Jesús i 
Maria A, es va imposar després 
de guanyar 3-0 a la final a la 
Rapitenca.
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• 100 grams de mantega amb 
textura pomada
• 125 grams de sucre
• una branca de vainilla
• 3 ous a temperatura ambient
• la ratlladura de mitja llimona
• 50 grams de farina de blat
• 500 grams de formatge fresc 
tipus Quark
• 50 grams de panses sense 
pinyol opcional

Encenem el forn, a dalt i a 
baix, a 100º. En un bol mes-
clem la mantega amb el sucre 
i la polpa negra de la branca 
de vainilla fent servir una ba-
tedora de varetes. Afegim a 
continuació els ous i la ratlla-
dura de llimona, després abo-
quem la farina, prèviament 
tamisada i per últim afegim 

el formatge fresc - i les panses 
si les voleu posar-. Mesclem 
tots els ingredients fins acon-
seguir una crema de textura 
fina. Aboquem la mescla dins 
d’un motlle rodó de 20-25 cm. 
Si el motlle no és de silicona 
l’haurem de folrar abans amb 
paper de forn perquè després 
puguem desemmotllar el pas-
tís sense problemes. L’hau-
rem de coure durant 2 hores 

PASTÍS DE FORMATGE
FRESC

INGREDIENTS  

PREPARACIÓ:
a 100º. Abans de treure’l del 
forn, el punxem amb una 
broqueta per comprovar que 
estigui cuit. No us ha de sor-
tir tacat de crema sinó net o 
amb engrunes. Deixeu-lo re-
fredar abans de desemmot-
llar. Guardarem el pastís en 
el frigorífic fins que l’anem a 
consumir. Us aconsello treu-
re’l uns minuts abans de ser-
vir-lo. Bon profit!
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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

Mart en oposició 
a Saturn et pot fer 
moure fitxa i iniciar 
una relació. Hi ha 
persones poc clares 
a la teva vida. No 
entris en discussions 
i sigues fidel als teus 
valors.

aquari
21/01 al 19/02

Penses profunda-
ment en la teva 
situació laboral i ma-
terial. Un assumpte 
sentimental que 
estava paralitzat, 
torna a moure’s. Si 
no ets pare o mare, 
et planteges ser-ho.

sagitari
23/11 al 21/12

Hi ha coses del pas-
sat que necessiten 
ser tractades perquè 
viatgis més lleuger. 
Parlar-ne, t’ajudarà a 
passar pàgina. Estàs 
decidit a fer nous 
amics i cerques la 
manera.

escorpí
24/10 al 22/11

Darrerament sembla 
que estàs una mica 
més replegat en tu 
mateix. Els altres 
noten la teva distàn-
cia i podries estar 
generant malestar 
a algú amb la teva 
indiferència.

balança
24/09 al 23/10

L’oposició Venus/
Plutó et pot inquietar 
una mica en el 
terreny sentimental. 
Deixa que les coses 
flueixin de manera 
natural. Mercuri 
directe a Casa IX 
anuncia algun viatge.

àries
21/03 al 20/04

Forta atracció entre 
tu i una persona ami-
ga i no saps si passar 
a l’acció. L’economia 
et segueix preocu-
pant i estàs disposat 
a remoure cel i 
terra per controlar 
el tema.

cranc
22/06 al 23/07

Si estaves patint 
perquè no tenies no-
tícies d’una persona 
important per tu, ara 
sembla que dóna 
senyals de vida. Et re-
afirmes en les teves 
opinions i guanyes en 
seguretat.

verge
24/08 al 23/09

Mercuri directe mou 
temes de caràcter 
laboral que estaven 
aturats. Gaudeixes de 
la lectura. Trobades 
amb familiars amb 
els quals fa temps 
que no us veieu, per 
posar-vos al dia.

taure
21/04 al 21/05

Pots mostrar-te 
gelós o controla-
dor amb la parella. 
Assegura’t que no 
és quelcom infundat 
abans de dir res. 
Gestions per as-
sumptes econòmics. 
Toca fer paperassa.

peixos
20/02 al 20/03

L’aspecte entre Sol i 
Júpiter, afavoreix les 
millores en general. 
Qualsevol tema que 
estigués estancat, 
es mou a favor teu. 
En l’amor pots tenir 
diverses opcions on 
triar.

lleó
24/07 al 23/08

Vas en reserva ener-
gètica. Pots sentir-te 
una mica cansat i 
amb poques ganes 
de fer coses. T’anirà 
bé posar atenció als 
teus projectes més 
personals. Procura 
descansar més.

bessons
02/05 al 21/06

Mercuri directe 
t’ajuda a actualitzar 
temes personals que 
es trobaven paralit-
zats. Nits amb una 
mica d’insomni. Reps 
el suport del pare o 
d’un familiar de més 
edat que tu.

616 316 395

AMPOSTA
MAR CATALANA 

MADURITA 
DELGADITA 
MORBOSA 
CACHONDA 
MASAJES 

ERÓTICOS Y MÁS 
EN AMPOSTA 24 H

BUSCO 
ENTRENADORA 

PERSONAL
A PARTIR DE 

LAS 18H

Interesadas 
mandar CV a:

calpezisa@gmail.com

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

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

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

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..  

VOLS ANUNCIAR-TE? Aquest és el teu espai privilegiat deAquest és el teu espai privilegiat de PUBLICITAT 977 279 290977 279 290
comercial@mesebre.cat



24 a l’últimaDIARI MÉS EBRE • divendres 25 de juny / 2021

te’n pots refiar sempre de la gent, 
encara que pensis que els conei-
xes. Molts només acaben pen-
sant en si mateixos sense tenir en 
compte res més. Tampoc hem de 
deixar de banda el context en què 
ens trobàvem, on tothom s’apro-
fitava de tot, passés el que passés, 
sense pensar en conseqüències. 
La Josefina, en aquest sentit, va 
tenir molt seny perquè no li va dir 
a sa mare tot allò que estava vi-
vint, per no fer-la patir més. Això 
és més propi d’un adult que d’un 
nen, no?
I tant! I quina lliçó n’ha tret 
vostè, com a mare de quatre 
fills?
Jo, com a mare, no em puc imagi-
nar confiar un dels meus menuts 
a ningú. És una cosa que no em 
passa pel cap, potser perquè, tot 
i que no han passat tants d’anys, 
les coses sortosament i en aquest 
sentit, han canviat molt!
Uns temps de postguerra, 
fam i molta misèria, però en 
aquells temps, l’illa de Buda 
era un paradís, no hi faltava 
el menjar, hi havia animals, 
camps d’arròs, molta pesca…
Era un paradís, sobretot, perquè 
hi havia tota classe de menjar. La 
gent treballava molt, però sabien 
que el plat a casa no els hi faltaria, 
ni tampoc un llit, ni el descans... 
I en aquells temps de repres-
sió, l’Illa gaudia d’una preua-
da llibertat, perquè fins i tot 
ni la guàrdia civil d’aquella 
època hi entrava.
Sí, a la nit no hi havia control ni 
repressió i podien reunir-se per 
debatre, llegir premsa clandesti-
na, etc. Un luxe aquesta llibertat!
Amb el seu llibre descobrim 
l’illa i els seus habitants a tra-
vés dels ulls d’una nena.
Sí, ella n’és el fil conductor durant 
tota la novel·la. Amb ella tot sem-
bla més gran, més dur, més dolo-
rós; però també més bonic, més 
dolç, més pur. Els ulls d’un infant 
no tenen els filtres que tenim els 
grans.
Una nena que acompanyava 
als fills dels propietaris fins a 
l’escola, on ella no  hi  podia 
entrar, però que per voluntat 
pròpia va aprendre a llegir i 
a escriure.
No hi ha res més gran que la vo-

Criada a l’illa de Buda 
és una novel·la que ret 

homenatge a les persones que 
van donar vida, durant el segle 
passat, a un dels pobles més 
desconeguts i emblemàtics 
que tenim al territori: l’Illa 
de Buda. Encara avui dia una 
de les seues parts segueix 
sent privada i propietat de 
la mateixa família des de 
l’any 1924, lo que reforça la 
singularitat i misteri d’aquest 
espai natural, que ara està en 
perill.

Parlem amb l’escriptora, pe-
riodista i professora, Cinta 
Pérez Llatse.

“Criada a l’illa de Buda” és 
una mena d’homenatge a 
la  seua  sogra, Josefina, una 
nena de vuit anys, i protago-
nista d’aquesta història. Amb 
el títol ha volgut  jugar amb 
el verb criar=educar i el nom 
criada=minyona? 
Sí, sens dubte que sí. És un títol 
senzill, entenedor, però molt dur 
a la vegada quan penses en el do-
ble significat de la paraula i tens 
en compte que la Josefina no-
més tenia vuit anys... Ella estava 
perquè la criessin, no per servir de 
criada a ningú. 
Una història real que ens re-
corda la duresa d’una post-
guerra, quan era freqüent 
enviar les filles i fills a servir 
perquè era una boca menys 
per alimentar.
Doncs, lamentablement, sí. Sem-
pre dic que de “Josefines” n’hi ha 
hagut moltes. Temps de post-
guerra i de molta misèria. Temps 
de malalties, de molta repressió, 
de molt maltractament a la dona. 
Temps on la dona no tenia ni veu 
ni vot. I sí, moltes d’elles eren en-
viades a fer de criades i, en molts 
casos, ja no tornaven més a casa.
Malgrat això, la mare de Jo-
sefina, que estava molt malal-
ta, va confiar en una veïna, 
que treballava a l’Illa, perquè 
tingués cura de la seua filla... 
Al cap dels anys, quina lliçó 
n’ha tret la Josefina, ara oc-
togenària?
Lliçó, lliçó... no sé si ho diria així. 
Només que has de pensar que no 

luntat, l’esforç i la dedicació. La 
Josefina va aprendre de forma 
autodidàctica, amb un desig i una 
passió propis d’aquelles persones 
que senten que els hi estan robant 
un dret bàsic, el de l’educació.
Ella sola?
Sí. Va ser capaç d’aprendre a llegir 
i a escriure tota sola i ho va gaudir 
molt. Ara, en canvi, els nens van 
a l’escola i reneguen perquè han 
d’aprendre les lletres, han de lle-
gir, etc. Quin canvi, déu meu! 
L’illa de Buda segueix sent un 
lloc emblemàtic, envoltat de 
misteri, d’aus, de cavalls sal-

vatges, d’arròs. És l’illa més 
gran de Catalunya amb més 
de mil hectàrees i uns cinc qui-
lòmetres de longitud. Fa pocs 
dies Josefina, amb vuitanta 
anys, la va visitar. Què ha 
canviat?
L’illa ha canviat molt, clar. Ha dei-
xat de ser aquell poble dels anys 
cinquanta amb tantíssima vida. 
Ja només queda el silenci, im-
pregnat pel cant dels ocells i per 
la remor de l’aigua. Segueix sent 
un lloc màgic, com descrius, 
però en soledat. I amb els vestigis 
d’aquells anys, que han deixat una 

forta empremta a l’illa. Tot i això, 
l’illa ha perdut més de la meitat 
de la seua extensió i no deixa de 
cedir terreny al mar, a cada punt 
que passa. Es perd l’illa, i el Delta, i 
seguim sense prendre cap mesu-
ra per protegir-los.
Què ha sentit? Què l’ha emo-
cionat?
La Josefina ha sentit molta il·lusió 
de poder tornar a trepitjar l’illa. 
Per a ella és un lloc molt especial. 
Tanmateix, tristesa també, perquè 
tot allò que recordava ja no és 
com ella ho pensava...
Malauradament, l’illa al ser 
d’origen al·luvial, ja que s’ha 
format pels sediments que 
deixa el riu Ebre a la seva 
desembocadura, està tocada 
de mort arran dels temporals 
i del canvi climàtic. Es podria 
aprofitar la bona rebuda del 
seu llibre, per fer una mena 
de Ruta literària per l’Illa de 
Buda?
Doncs sí, i tant. De fet, ja ho hem 
fet. Farà cosa de dues setmanes, 
l’Ajuntament de Deltebre, amb 
la col·laboració del propietari de 
l’illa,  Guillermo  Borés, van orga-
nitzar una sortida literària a Buda. 
Vam posar cara i ulls a tot allò que 
es descriu al llibre, vam visitar el 
Mas, vam contar històries; la pei-
xera, la casa del Sifó (la de Jose-
fina)... Va ser tot un èxit. Ens vam 
trobar unes 50 persones, entre 
lectors del llibre i  buderos  i  bu-
deres, fills/es de  buderos... molt 
emocionant escoltar-los, sentir 
les seues emocions... I la gent que 
no coneixia l’illa van quedar to-
talment enamorats! M’agradaria 
tornar-ho a fer!

CINTA PÉREZ LLATSE
‘CRIADA A L’ILLA DE BUDA’ 
(CÍRCULO ROJO)

“SEMPRE DIC QUE 
DE “JOSEFINES” 
N’HI HA HAGUT 
MOLTES. TEMPS DE 
POSTGUERRA I DE 
MOLTA MISÈRIA”

(TORTOSA 1985)

El retorn de Josefina, amb 80 anys, a l’Illa de Buda.
Ruta literària per l’Illa de Buda: Ajuntament de Deltebre.


