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ADEDE atorga els primers premis “Gràcies”
en reconeixement a la solidaritat durant la pandèmia

                    P12

L’Associació de Dones Empresàries, Directives i Emprenedores celebrarà avui divendres la primera 

entrega dels premis GRÀCIES, uns guardons destinats a diferents col·lectius i empreses del territori 

en reconeixement a la seua tasca solidària durant la pandèmia.
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EDITORIAL
Què hem après de les crisis?Edita:

Segons va dir Winston 
Churchill, “tota crisi 

és meitat fracàs i meitat 
oportunitat”. Que en penseu?
Sembla que el missatge que ens 
estan enviant constantment les 
grans i les petites crisis és que 
ens parem i reflexionem. Per 
la  seua  virulència i la  seua  ex-
tensió, la pandèmia Covid-19 ha 
sorprès tota la humanitat. Durant 
gairebé un any, les estadístiques 
d’incidències, hospitalitzacions i 
defuncions han continuat aug-
mentant. La resposta d’emergèn-
cia a la crisi de la salut ha creat 
o empitjorat grans crisis econò-

miques, financeres i socials, els 
efectes de les quals es notaran 
molt després de la pròpia pandè-
mia. Darrere de les xifres fredes, 
hi ha la realitat viscuda: patiment, 
pobresa, ansietat per l’endemà, 
i del futur dels joves, por per un 
mateix i per la seva família, aïlla-
ment social ...
Ara que les mesures de conten-
ció es redueixen i la vida torna 
lentament al seu curs normal, 
moltes persones es pregunten 
quines lliçons es poden apren-
dre. I com podem assegurar-nos 
que ara estem més preparats per 
a la propera crisi, al cap i a la fi, 

ningú no és immune a una nova 
crisi, ja sigui un ressorgiment del 
coronavirus, o un atac cibernè-
tic a gran escala, cosa que ens 
obligaria a suspendre temporal-
ment les nostres activitats i fer 
una “quarantena digital” durant 
un període de temps. Estem 
aprenent alguna cosa d’aquestes 
crisis? Ens estan oferint alguna 
oportunitat per créixer i madu-
rar en un autèntic progrés inte-

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

gral personal i col·lectiu? Totes i 
tots formem part d’un organisme 
viu en constant evolució, que es 
desenvolupa dins d’un ecosis-
tema. És hora de trobar el lloc 
adequat i d’aprendre a escoltar, 
amb atenció, les pistes que ens 
arriben d’aquest vast entorn del 
qual formem part. Estem cridats 
a ser humils. Perquè aquí és on 
rau l’essencial: aprendre a apren-
dre amb humilitat. 
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OBRIR LA 
VACUNACIÓ FINS 
ALS 12 ANYS 
El Col·legi Oficial d’Inferme-
res i Infermers de Barcelona 
(COIB) ha celebrat que el De-
partament de Salut hagi obert 
la vacunació a les persones 
més grans de 16 anys, però 
demana que s’ampliï a la fran-
ja d’entre 12 i 15 anys. L’entitat 
recorda que durant la darrera 
setmana, el nombre de casos 
positius s’ha doblat respecte 
de la setmana anterior. Entre 
el 21 i el 27 de juny, el nombre 
de positius a Catalunya ha 
superat els 5.000, dels quals 
2.000 corresponen a Barce-
lona ciutat, una xifra “que 
no es veia des de la darrera 
setmana del mes de març”. La 
majoria de contagis, afirma el 
COIB, es produeixin entre les 
persones més joves, que no 
estan immunitzades. Per això 
exigeix seguir extremant les 
mesures de protecció.

GESTORS COVID 
 Salut incorporarà 150 profes-
sionals als Centres d’Atenció 
Primària (CAP) la propera 
tardor per cuidar la salut 
mental de la població. Segons 
ha dit el conseller Josep 
Maria Argimon en comissió 
parlamentària, seran psicò-
legs comunitaris. També ha 
explicat que es mantindran els 
gestors covid i els referents 
escolars -prop d’un miler- 
perquè siguin gestors de salut 
en un sentit més ampli.

MÉS 
NOTÍCIES

Detinguts dos homes per robar amb força 
a l’interior de dos domicilis i un vehicle a Tortosa

Els Mossos van detenir diu-
menge a Tortosa dos homes 
com a presumptes autors de 
dos robatoris a l’interior de 
domicili i un robatori a l’in-
terior d’un vehicle. Els detin-
guts, de 31 i 35 anys, són ve-
ïns de Tortosa, i van ingressar 
a presó. Els fets van ocórrer el 
dia 26 de juny quan un ciu-
tadà va denunciar que havia 
patit un robatori en el seu ve-

hicle que es trobava estacionat 
en un aparcament públic al 
Temple. La víctima va denunci-
ar que li havien sostret diverses 
eines, aparells utilitzats per a 
la instal·lació de telefonia i un 
ordinador portàtil de l’interior 
del seu cotxe. El mateix dia, els 
agents van tenir coneixement 
que s’havia produït un robatori 
en un domicili ubicat al camí 
de Favaró mentre les persones 

que l’habitaven estaven dor-
mint. En aquesta ocasió, els 
lladres van forçar una finestra 
i van sostreure diversos ordi-
nadors, telèfons mòbils i jo-
ies. Els Mossos van relacionar 
aquests dos delictes perquè a 
prop del domicili es van loca-
litzar algunes eines que s’ha-
vien sostret en el robatori al 
vehicle. Davant d’això, es va 
incrementar la vigilància a la 

zona davant les sospites que 
els lladres poguessin tornar a 
actuar. La matinada del 27 de 
juny, una patrulla que circulava 
per la carretera de la Simpàti-
ca va detectar un home que es 
volia escapolir de la presència 
policial. Els agents van inter-
ceptar-lo i van comprovar que 
duia una bossa que contenia 
ordinadors i aparells electrò-
nics de dubtosa procedència. 

Tot seguit, van constatar que 
els aparells els acabava de 
sostreure d’un habitatge ubi-
cat al camí d’Orleans de Tor-
tosa. Per això, el va detenir. 
Més tard, van localitzar un al-
tre home que portava un te-
lèfon mòbil, que procedia del 
robatori ocorregut la matina-
da anterior a l’habitatge del 
camí de Favaró. Els agents 
també el va arrestar.

Setmana de pujada de contagis que afecta 
principalment als joves, que encara no s’han vacunat

Els casos de contagis 
confirmats acumulats a 

les Terres de l’Ebre s’elevaven 
ahir dijous a 11.372 (la 
setmana passada eren 
11.201).              
Per tant, en set dies s’han acu-
mulat 171 casos positius més 
al territori (la setmana anterior 
58). La velocitat de propagació 
del virus se situa en 1.52, se-
gueix pujant (la setmana passa-
da era 1.04). És superior a l’1 i 
això significa que la pandèmia 
creix. El risc de rebrot està ara 
en 137 (66 divendres passat). 
Ha tornat a pujar. Per comar-
ques, la Ribera d’Ebre està en 
24 (baix). El Montsià en 65 (mit-

jà baix) i al Baix Ebre amb 240 
(molt alt). La Terra Alta està a 46 
(mitjà baix com al Montsià).
Aquest dimecres a l’Ebre, en un 
dia, se sumaven 40 nous po-
sitius de covid-19 confirmats 
per proves PCR o test antigènic 
ràpid. En dades d’ahir, el nom-
bre total de morts des que es 
va iniciar la pandèmia és de 180 
(igual setmana passada). 
Segons les dades oficials fa-
cilitades ahir per Salut, hi ha 3 
persones hospitalitzades per 
contagis a centres de les Terres 
de l’Ebre. I també ahir dijous es 
comptabilitzaven 8 persones 
a l’UCI de l’Hospital Verge de 
la Cinta (1 per covid). Setma-

na passada eren 6 (3 covid). 
La taxa de confirmats per PCR 
o tests d’antígens és de 89 per 
cada 100.000 habitants, pels 
26 de la setmana anterior. 
El 5,11 % de les proves que es 
fan donen positiu, (2.64 diven-
dres passat). A la regió sanitària 
de l’Ebre, fins ahir, s’han vacu-
nat de la primera dosi 105.555 

persones. Un total de 70.757 
han rebut ja la pauta completa.

La pressió hospitalària 
segueix baixant. Els 

casos tenen poc 
impacte assistencial.

Hospital Verge 
de la Cinta: 
ahir dijous, 

8 persones a l’UCI, 
1 d’elles per Covid

DELTEBRE
El cribratge als menors de 40 anys detecta set 

nous casos positius després de 323 proves
El cribratge impulsat pel De-
partament de Salut entre la 
població menor de 40 anys 
no vacunada de Deltebre du-
rant dilluns a la tarda i dimarts 
al matí passats ha detectat set 
nous casos positius després de 
323 proves –quatre s’hauran 
de repetir-. Això eleva fins a 43 
el nombre total de contagiats, 
així com 347 contactes estrets, 
pel brot de covid-19 que va 
tenir origen un viatge de final 
de curs a Tenerife d’estudiants 
de l’IES Deltebre i que s’hauria 
propagat també en un partit de 
futbol posterior entre La Cava 
i Jesús de Maria. El cribratge 
tenia com a principal objectiu 

frenar ràpidament la transmis-
sió comunitària i l’augment del 
nombre de persones afectades. 
Salut ha agraït la coordinació i 
la col·laboració en les proves.
D’altra banda, el Departament 
ha informat que el brot entre 
la població jove del Baix Ebre, 
que afecta principalment el 
municipi Tortosa, es troba sota 

control per part d’Epidemiolo-
gia i afecta, segons les últimes 

dades, 54 persones que han 
donat positiu.

El brot, originat en un 
viatge a Tenerife, té 43 
afectats mentre que el 
declarat entre joves de 
Tortosa arriba als 54
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MÉS RECURSOS 
Al marge del recurs contra la 
llicència d’obres, el Corembe 
també ha recorregut judicial-
ment la licitació i adjudicació 
de les actuacions de retirada 
a càrrec de l’empresa pública 
CIRE (Centre d’Iniciatives 
per a la Reinserció). Segons 
argumenten, la societat no 
té entre les seves funcions 
concórrer en aquest projecte, 
sobre el paper, destinant 
persones recluses a treballar 
en les tasques de retirada.

OBRES PER 
UBICAR LA FONT 
DE LA PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT AL 
PARC
Esta setmana han començat 
els treballs per a la col·locació, 
al parc Teodor González, de 
la font que estava situada a 
la plaça de l’Ajuntament de 
Tortosa. La nova ubicació se 
situa en una zona destacada 
del parc, al costat del passeig 
central, fet que farà que es 
puga veure tant des de diver-
sos punts del parc com des de 
l’avinguda de la Generalitat.
En primer lloc, l’actuació 
suposa la construcció del 
vas que contindrà l’aigua i, 
una vegada finalitzada esta 
fase, es procedirà a situar 
les peces que conformen el 
revestiment exterior de la 
font. L’actuació es du a terme 
de manera conjunta entre 
l’Ajuntament de Tortosa i 
Aigües de Tortosa.

TORTOSA RENOVA 
EL PARC INFANTIL 
DEL PARC DE 
LA FIRA DE 
REMOLINS 
Al llarg dels últims dos anys 
s’han renovat nou parcs 
infantils arreu del municipi i 
ja s’està treballant per actuar 
en cinc punts més. És per això 
que al pressupost es preveuen 
invertir 85.000 euros a reno-
var elements de parcs.

MÉS 
NOTÍCIES

Corembe: “fins que no hi hagi una 
resolució definitiva, s’ha d’aturar tot”

Corembe (Col·lectiu per la 
reinterpretació del monument 
de la Batalla de l’Ebre) va re-
clamar mesures cautelaríssi-
mes arran de les declaracions 
de la consellera de Justícia, 
que va anunciar un possible 
avançament de les obres. Així 
les coses, i assumint que l’exe-
cució de les actuacions podria 
esdevenir irreversible en el 
cas que una sentència judicial 
els donés finalment la raó, el 
Corembe va decidir tornar a 
traslladar al jutge la necessitat 
d’aplicar noves mesures, en 
aquest cas cautelaríssimes. És 
a dir, aturar qualsevol actuació 

fins que no acabi de decidir 
sobre les mesures cautelars 
sol·licitades anteriorment, in-
dependentment sobre el de-
bat jurídic de fons del recurs 
contra la llicència d’obres mu-
nicipal. 
“Si comences obres, això és ja 
irrecuperable. O si el jutjat és 
garantista, fins que no hi hagi 
una resolució definitiva, s’atu-
ra tot”, interpreta el portaveu 
de l’entitat Joan Otero. 
La resolució judicial va ser 
adoptada i es va començar 
a notificar el mateix dilluns. 
L’Ajuntament de Tortosa la va 
rebre dimarts a primera hora. 

LA COMISSIÓ PER 
LA RETIRADA 
DELS SÍMBOLS 
FRANQUISTES 
RECORDA QUE 
L’ACTUACIÓ 
APLICA LA LLEI 
DE MEMÒRIA 
HISTÒRICA 
La Comissió per la retirada 
dels símbols franquistes 
de Tortosa ha reclamat al 
Govern i a l’Ajuntament 
una “resposta ferma” per 
desencallar el conflicte judi-
cial que atura, de moment, 
la retirada del monument 
franquista del riu. L’entitat 
confia que les dues adminis-
tracions “responguin amb 
celeritat” els requeriments 
del jutjat del contenciós 
administratiu número 2 de 
Tarragona, que ha aturat 
els treballs previs mentre 
resol les mesures cautelars 
pendents, i així complir el 
calendari. Segons recorden, 
la retirada es fa aplicant la 
Llei de Memòria Històrica 
de l’any 2007. El monò-
lit, afegeixen, està inclòs 
dins del catàleg de sím-
bols franquistes del propi 
ajuntament que es va crear 
per donar compliment a una 
sentència del mateix jutjat.

ACTUALITAT
El contenciós administratiu paralitza els treballs 
per retirar el monument de la Batalla de l’Ebre
El jutjat contenciós adminis-
tratiu número 2 de Tarragona 
ha ordenat paralitzar els tre-
balls previs per retirar el mo-
nument del riu Ebre a Tortosa. 
Ho ha fet a petició del col·lec-
tiu Corembe, el grup ciutadà 
que reclama reinterpretar el 
monòlit i que havia recorregut 
davant la mateixa instància la 
llicència d’obres municipal. 
L’entitat va reclamar mesures 
cautelaríssimes arran de les 
declaracions de la conselle-
ra de Justícia, Lourdes Ciuró, 
anunciant un possible avança-
ment de les obres i la presèn-
cia de màquines treballant a la 
riba del riu aquest dilluns. 

La jurtgessa va fer efectiva 
la paralització de forma im-
minent mentre no resol, du-
rant els pròxims dies, les me-
sures cautelars demanades 
en el moment de recórrer la 

llicència.
La presència, dilluns, d’un 
vehicle de la Generalitat i 
d’una màquina movent terra 
a la platja fluvial de Ferreries, 
aprofitant el baix cabal del riu, 
va posar en alerta el Corembe. 
Tres dies abans, divendres 
passat, la consellera Lourdes 
Ciuró havia declarat pública-
ment la voluntat del seu De-
partament d’avançar l’inici de 
les actuacions, que havien de 
començar pels volts del 18 de 
juliol. En el moment d’anunci-
ar-se aquesta data, l’entitat ja 
havia sol·licitat mesures caute-
lars, encara pendents de reso-
lució. (ACN)

L’Ajuntament assenyala que l’ordre d’aturar els 
treballs previs per retirar el monòlit 

va adreçada al Govern
 L’Ajuntament de Tortosa ha 
assenyalat que “no té com-
petències” sobre l’execu-
ció de la llicència d’obres 
per retirar el monument 
franquista i que l’ordre del 
contenciós administratiu de 
Tarragona, d’aturar els tre-
balls previs al desmuntatge, 
va adreçada a la Generali-
tat. “Com a Ajuntament no 

som qui està retirant o volent 
retirar-lo, sinó que és el Go-
vern”, ha apuntat l’alcaldessa 
Meritxell Roigé. “No fem res 
en aquest sentit i qui ha de 
paralitzar és qui executa les 
obres”, ha afegit. Roigé ha 
recordat que han complert 
“amb la normativa que perto-
cava com a Ajuntament” i ha 
dit que es mantenen “a ex-

penses” del que la justícia 
decideixi.  (ACN)

La jutgessa 
de Tarragona 

ordena l’aturada 
mentre resol les 

mesures cautelars 
demanades pel 

col·lectiu Corembe

Ara, totes les parts disposen 
d’un termini de cinc dies per 
presentar al·legacions. 
“El termini serà breu i veurem 
que es decideix els pròxims 
dies”, ha apuntat el portaveu, 
tot apel·lant a la “prudència” i 
a la necessitat d’actuar “partit 
a partit” a l’espera de les prò-
ximes resolucions judicials. 
Des d’un punt de vista més 
polític, el Corembe ha deplo-
rat l’actuació del Govern, a qui 
retreu haver avançat l’inici de 
les obres per motivacions po-
lítiques i mediàtiques. “És un 
tema que toca molta fibra, que 
dona molt de suc”, diu Otero.

El consistori 
recorda que és la 
Generalitat qui 

executa la llicència 
i l’obra
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MOCIONS 
El ple també va debatre sis 
mocions. Es van aprovar les 
següents: Moció de la Junta de 
Govern Local per la presenta-
ció de la moció de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) de suport a la iniciativa 
pe runa llei que garanteixi el 
dret a l’habitatge. A favor: 
JxA, Som Amposta i ERC. 
Abstenció del PSC. Moció del 
grup JxA i l’Assemblea Vaga 
Feminista per garantir el dret 
a la interrupció voluntària de 
l’embaràs a la xarxa de serveis 
públics de salut de Catalunya. 
A favor: JxA i ERC. Abstenció: 
PSC En contra: Som Amposta. 
Moció del PSC-CP de con-
demna a les agressions i a la 
violència exercida contra les 
persones del col·lectiu LGTBI. 
Per unanimitat. Moció a peti-
ció del Consell per la República 
(CxR) per sol·licitar canvis al 
nomenclàtor municipal. A fa-
vor: JxA i ERC. En contra: PSC 
i Som Amposta. Moció de JxA 
per la revisió del reglament 
dels mitjans de comunicació 
de l’Ajuntament. Unanimitat. 
Es va rebutjar la moció del 
PSC per proposar recuperar 
el sereno o vigilant de nit a 
Amposta. A favor: PSC i Som 
Amposta. En contra: JxA i 
ERC. També es va retirar de 
l’ordre del dia la proposta de 
Som Amposta per fer una 
exempció en el pagament dels 
informes de la policia local en 
els casos de bullying, asset-
jament i d’altres de caràcter 
tant sensible.

MÉS 
NOTÍCIES

AJUNTAMENT D’ALCANAR                                        Exp. electrònic: 1094/2021 · 28/6/2021

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juny de 2021 va aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana per la transformació 

de les condicions d’ús i edificació del Càmping Carles III, d’Alcanar Platja, al t.m. d’Alcanar.

Se sotmet aquest projecte d’urbanització esmentat al preceptiu període d’informació pública pel termini d’1 mes a comptar des de l’endemà de l’última pu-

blicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona; al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de premsa periòdica 

de més divulgació en l’àmbit, i en la pàgina web de l’ajuntament. Durant el període d‘informació pública, l‘expedient quedarà a disposició de qualsevol que 

vulgui examinar-lo bé a la seu electrònica corporativa o als Serveis Tècnics Municipals en horari d’oficina, als efectes que les persones interessades hi puguin 

presentar les al·legacions i suggeriments que es considerin pertinents.

Tot el qual es fa públic als efectes del coneixement general.          

L’ALCALDE,

Joan Roig Castell

d’aprovació inicial del projecte d’urbanització del pla de millora urbana Càmping Carles III

El ple aprova 7,5 milions d’euros d’inversió amb 
una operació de préstec de 6 milions

El ple ordinari del mes de juny, 
de l’Ajuntament d’Amposta,  
celebrat de forma presencial 
dilluns, va aprovar la concer-
tació d’una operació de crèdit 
a llarg termini per un valor de 
6 milions d’euros i que ha de 
servir per finançar un conjunt 
d’actuacions al municipi en els 
propers anys. Ho va fer amb els 
vots a favor de l’equip de go-
vern d’ERC i del grup municipal 
del PSC i l’abstenció dels grups 
municipals de Som Amposta i 
Junts per Amposta. L’operació 
de préstec se signarà amb Cai-
xaBank, entitat qui va presentar 
la millor oferta en la licitació de 
l’operació on es van presentar 
tres entitats més amb seu a 
Amposta. Així, el préstec d’11 
milions d’euros es per un ter-
mini d’11 anys amb un any de 
carència inclòs, amb un tipus 
d’interès d’Euríbor més 0,800% 

i sense cap mena de comissió. 
“És una operació de préstec ja 
estava incorporada al pressu-
post del 2021”, assenyala l’al-
calde, Adam Tomàs, “una ope-
ració que vam publicitar, com 
marca la llei, i quatre entitats 
bancàries s’hi van presentar”. 
“És remarcable això, perquè 

demostra que les entitats ban-
càries, que han estudiat els ris-
cos de l’operació, confien en 
l’Ajuntament per fer-li aquest 

préstec i, per tant, corrobora 
el que diem, que l’estat dels 
comptes de l’Ajuntament és 
bo”, afegeix l’alcalde.

Vots a favor de l’equip 
de govern d’ERC i el 
grup municipal del 

PSC i l’abstenció dels 
grups municipals de 
Som Amposta i Junts 

x Amposta

POLÍTICA

Conveni entre 
l’Ajuntament i 
Fecoam
L’Ajuntament d’Amposta i la Fe-
deració de Comerç d’Amposta 
(Fecoam) han renovat el seu 
conveni de col·laboració anual 
per a la promoció del comerç 
de la ciutat. 
L’acord, que pretén promou-
re la dinamització d’activitats 
comercials al municipi espe-
cialment en les campanyes de 
primavera-estiu i Nadal-Reis, 
contempla una aportació eco-
nòmica per part de l’Ajunta-
ment de 7.050 euros.

mónFILMAT
El Festival Internacional de 
Cinema i Paisatge mónFILMAT 
se centrarà en la introspecció i 
l’autoreflexió. De l’1 al 4 de ju-
liol, Amposta es convertirà en 
la seu del certamen, que tam-
bé serà present a la Ràpita i a 
Tortosa. Organitzat per Lo Pati–
Centre d’Art, el programa recu-
pera la presencialitat però alho-
ra, manté part de la virtualitat 
amb una desena de projeccions 
a través de la plataforma Fest-
home en horari de matí i tarda. 
En total, al festival s’hi podran 
veure tretze llargmetretatges, 
vint-i-dos curts i un “work in 
progress”. 

L’equip olímpic de 
marató entrena a 
Amposta
La Real Federación Española de 
Atletismo ha estat durant dos 
dies al Centre de Tecnificació 
Esportiva de l’Ebre per realitzar 
els testos físics als seus atle-
tes i definir la selecció feme-
nina i masculina per la marató 
dels jocs olímpics de Tòquio. 
Els responsables i tècnics de la 
RFEA han explicat que Amposta 
recull les condicions tècniques 
i climatològiques perfectes per 
aquest tipus de proves de llarga 
distància.

El projecte Emma, 
a prop d’arribar a 
l’objectiu
El projecte Emma està a prop 
d’arribar als 150.000 euros 
per investigar el càncer de 
mama i fa una crida per acon-
seguir-ho. Aquest era el seu 
objectiu inicial i, amb tota la 
feina realitzada i les col.labo-
racions que ha rebut el pro-
jecte, ara està a tocar d’asso-
lir-se. 
Es poden fer donatius a través 
de la pàgina web:
projecteemma.org/colabora 
o a través de Bizum al 01735.
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DECÀLEG PER 
A FOMENTAR 
UN TURISME 
RESPONSABLE 
El passat mes de juny es 
va iniciar la temporada 
d’estiu a Deltebre. Una 
temporada que es preveu 
amb una afluència massiva 
de visitants i, per aquest 
motiu, des de l’Ajuntament 
s’ha editat un decàleg per 
a un turisme sostenible en 
recomanacions i bones
pràctiques per a la ciuta-
dania que ha de visitar el 
municipi deltebrenc.
Entre les mesures que es 
plasmen al document, un 
total de 10, hi ha reco-
manacions com fomentar 
la compra als comerços 
de proximitat, degustar 
la gastronomia de km0, 
desplaçar-se sense pressa, 
minimitzar i optimitzar 
l’ús dels recursos naturals, 
etc.. A banda d’aquest 
decàleg, des de l’Ajunta-
ment de Deltebre també 
s’estan efectuant diferents 
millores a les platges com, 
per exemple, la renova-
ció de les senyals o bé la 
implementació de servei 
Wifi gratuït a un espai de 
400 metres de la platja de 
Riumar.

PLATGES AMB LA 
BANDERA BLAVA 
97 platges catalanes hissen 
la Bandera Blava com a 
reconeixement de la seva 
qualitat. 
El Govern lliura el distintiu 
a 43 municipis per la seva 
gestió ambiental i la pres-
tació de serveis. 
Les 11 platges bandera bla-
va de les Terres de l’Ebre 
són: Calafató, Sant Jordi 
d’Alfama, Cala Forn, Pixa-
vaques i L’Alguer (L’Amet-
lla de Mar); Cap Roig i Les 
Avellanes (L’Ampolla); Parc 
de Garbí i Les Delícies (la 
Ràpita); Riumar (Deltebre), 
i Les Cases d’Alcanar-El 
Marjal (Alcanar).

MÉS 
NOTÍCIES

El Consell Comarcal promou espais de diàleg per millorar
la convivència als municipis del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix 
Ebre impulsa el procés co-
munitari per tal de millorar 
la convivència, la inclusió i la 
cohesió social a la comarca. 
Un procés que implica dur a 
terme una diagnosi sobre l’es-
tat de la convivència i la co-
hesió social al conjunt de la 
comarca, però amb la mirada 
pròpia de cada municipi per la 
qual cosa és necessari el tre-

ball conjunt d’institucions i ciu-
tadania. En aquest sentit, entre 
els mesos de juny i setembre es 
duran a terme un seguit d’ac-
cions per promoure espais de 
diàleg i reflexió ciutadana, unes 
accions que tenen com a punt 
de partida les aportacions re-
collides a l’exposició participa-
tiva ‘Millorem la convivència’. 
“La finalitat d’aquesta iniciativa, 
que recorrerà tots els munici-

pis de la comarca, és dialogar 
i reflexionar de manera com-
partida sobre com volem viu-
re i conviure a cadascun dels 
municipis del Baix Ebre”, ha 
explicat el president del Con-
sell Comarcal, Xavier Faura. La 
primera d’aquestes sessions va 
tenir lloc dimecres a Aldover; 
ahir a Camarles; el 6 de juliol al 
Perelló; el 8 de juliol a Alfara de 
Carles i el 9 de juliol a Tivenys.

L’Ajuntament  il·lumina i arranja la principal 
carretera d’accés a la desembocadura

L’Ajuntament de Deltebre se-
gueix treballant per adequar 
el nucli de Riumar i per dotar 
de millors serveis i prestacions 
a la ciutadania i a la gent que 
ens visita. És per aquest mo-
tiu que, la darrera setmana, es 
van iniciar les obres d’arranja-
ment de la principal carretera 
d’accés a la desembocadura, 
la qual també dóna entrada 
al Càmping l’Aube. Entre les 
tasques que es duran a ter-
me destaquen la seva il·lumi-
nació amb llumeneres LED, ja 
que a hores d’ara aquest camí 
no disposa de llum, l’habilita-
ció d’un carril bici i també el 
seu asfaltatge. Per a l’alcalde, 
Lluís Soler, aquesta acció “és 
una de les diferents actuaci-

ons que estem duent a terme 
a hores d’ara al nucli de Riu-
mar per seguir projectant el 
nucli com un pol d’atracció 
turística amb serveis i infra-
estructures de primer nivell”. 
Soler també ha remarcat que 
“amb la il·luminació d’aquesta 
carretera també posem punt i 
final a una reclamació histò-

rica i que ens ha de permetre 
dotar de major visibilitat i se-
guretat aquest tram”.
Amb aquesta actuació també 
es preveu l’adequació de la 
rotonda dels locals comercial. 
En total el cost de l’obra as-
cendeix a 322.164,80€ i està 
previst que finalitzi aquest 
mateix mes de juliol. A hores 

d’ara, a Riumar també s’està 
construint la depuradora, amb 
una inversió de 7.000.000€ a 
càrrec de la Generalitat, i en 
breu començaran també les 
obres de la llotja de peix, la 
qual contempla una inversió 
de 700.000€ sufragada per 
Ports de la Generalitat de Ca-
talunya.

A Riumar també 
s’està construint la 

depuradora, i en breu 
començaran les obres 

de la llotja de peix

DELTEBRE

L’Ametlla de Mar: una ambulància 24 hores i reforços 
al CAP pels mesos d’estiu
L’atenció sanitària de cara al 
període estival a l’Ametlla de 
Mar ja s’ha posat en marxa. 
Aquesta setmana ha entrat en 
funcionament una ambulància 
durant 24 hores al dia que ha 
de reforçar els mitjans del Ser-
vei d’Emergències Mèdiques 
de la Generalitat a la població 
fins a mitjans del mes de se-
tembre. Aquesta ambulància 
romandrà de servei, igual que 
els altres mitjans, a la base 
del carrer Goya. Així mateix el 
CAP de l’Ametlla de Mar també 
complementarà el servei actual 
durant els mesos d’estiu, incor-
porant dos metges, dos infer-

meres i tres auxiliars de clínica, 
per donar cobertura a turistes i 
desplaçats. 
Joan Manel Tello, regidor de 
Salut, destaca la importància 
de poder disposar d’aquesta 
nova ambulància per aquest 
estiu. D’altra banda, el regidor 

de Salut ha manifestat que veu 
la situació de la pandèmia a la 
població prou controlada, so-

bretot, perquè s’han fet bé les 
coses des de tots els sectors 
implicats.

Dos metges, dos 
infermeres i tres 

auxiliars de clínica, 
reforçaran el CAP
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PRIMERS ACTES 
AMB BOUS A 
L’EBRE
L’arrencada de les festes 
taurines a l’Ebre ha estat 
“agredolça”, com reconeix 
Adolfo Lleixà, membre de 
la Junta de l’Agrupació de 
Comissions i Penyes Taurines 
per la gravetat de les ferides 
que va provocar a un dels 
retalladors l’embat d’un dels 
animals, a l’Ampolla. “Li ha 
tocat al company que està 
lluitant i esperem que surti 
guanyador”, ha dit.

A banda de la greu incidència, 
pel que fa a l’organització i 
celebració dels primers actes 
amb bous a l’Ampolla i als 
Lligallos, es considera que la 
represa de l’activitat ha estat 
“molt positiva”. D’una banda, 
per la resposta del públic, que 
ha estat “molt bona” tot i les 
restriccions que no perme-
ten les trobades socials que 
van molt lligades a aquesta 
tradició. “Estem acostumats 
a un tipus de festa que no 
és la que podem gaudir ara. 
Amb els amics i la família 
junts a les carretes. Ara 
podem gaudir de l’activitat 
dels animals i els retalladors, 
però no és al cent per cent 
com a nosaltres ens agrada”, 
ha explicat Lleixà. Per l’altra 
banda, el protocol anticovid 
ha funcionat i s’ha seguit “de 
manera escrupolosa”, amb 
aforaments limitats al 70%, 
control de temperatura abans 
d’entrar i a plaça la presència 
limitada a l’organització i els 
retalladors. Pel que respecta 
als Lligallos, a Camarles, van 
haver-hi dues tardes de bous 
i un concurs d’emboladors, 
entre d’altres activitats pro-
gramades per l’Ajuntament 
de Camarles, la comissió de 
bous i la Penya Mai Acabem. 
El proper poble que celebrarà 
festes amb bous serà Santa 
Bàrbara. El protocol es podrà 
aplicar a tots els pobles. Els 
ajuntaments amb pressupost 
més “ajustat” potser no opta-
ran per la plaça portàtil, però 
hauran de controlar l’afora-
ment a la plaça que muntin. 

MÉS 
NOTÍCIES

Activitats del proper cap de 
setmana a l’Ampolla

El cap de setmana vinent, dis-
sabte 3 i diumenge 4 de juliol 
durant els dos dies a la platja 
de les Avellanes de l’Ampolla 
se celebrarà el XXIII Open de 
Futbol Platja Ciutat de l’Am-
polla. Hi participaran 16 equips 
que optaran a quatre premis: 
el 1r premi és de 2.000 euros, 
el 2n premi de 1.000 euros, el 
3r premi de 500 euros i el 4t 
premi correspon al valor de 

la inscripció. A més a més, el 
guanyador obtindrà una plaça 
per disputar el Campionat de 
Catalunya de Futbol Platja. La 
competició està organitzada 
pel Club de Futbol l’Ampolla 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de l’Ampolla.
D’altra banda, demà dissabte, a 
partir de les 18 hores, a la plaça 
Catalunya de l’Ampolla, hi hau-
rà el mercat d’estiu.

Sentiment “agredolç” en el retorn de les festes 
amb bous a les Terres de l’Ebre

Les festes amb bous han tor-
nat a celebrar-se a les Terres 
de l’Ebre, després de més d’un 
any i mig aturades.  L’Agrupa-
ció de Comissions i Penyes 
Taurines reconeix que els ac-
tes taurins de la festa major 
de l’Ampolla deixen un “sen-
timent agredolç” per l’enves-
tida greu que va patir un dels 
retalladors divendres. 
El pronòstic d’aquest jove de 
30 anys, veí de Vinaròs, en 
el moment del nostre tanca-
ment, era greu. Va ser tras-
lladat en l’helicòpter des de 
l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa fins a la Vall d’Hebron. 
Un altre noi va resultar ferit 
lleu per un embat del bou 
dissabte. “És la part fosca de 

la nostra festa perquè s’inte-
ractua amb animals amb la 
capacitat de fer molt mal”, ha 
apuntat Adolfo Lleixà, mem-
bre de la Junta de l’Agrupació. 
Les penyes s’han vist sorpre-
ses per la resposta del públic. 
S’aplica el protocol anticovid.

(ACN. Foto cedida per A. Mestre a l’ACN)

Dos joves van resultar 
ferits, un de greu i 
un de lleu, durant 

els actes taurins de 
les festes majors de 

l’Ampolla

L’AMPOLLA

Camarles: renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia 
led “per a seguir lluitant contra el canvi climàtic”
La regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Camar-
les ha iniciat els treballs per a 
substituir les actuals lluminà-
ries de l’enllumenat públic per 
noves lluminàries amb tecno-
logia LED amb l’objectiu de re-
duir el consum energètic i les 
emissions de CO₂ a Camarles i 
Lligallos.
En aquesta actuació es can-
viaran 102 punts de llum en 
aquesta 1a Fase, que s’ha inici-
at als Lligallos, i que permetrà 
reduir el consum elèctric fins a 
un 50%. A més, obtindrem una 
reducció de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle 

a causa de la disminució del 
consum elèctric pel canvi de 
lluminàries, entre altres bene-
ficis.

L’objectiu és 
reduir el consum 

energètic i les 
emissions de 

CO₂ a Camarles i 
Lligallos
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El Ple de l’Ajuntament de la Ràpita nomena pregoner de les 
Festes Majors 2021 al Dr. Juan Domingo Gellida

El ple de l’Ajuntament de la 
Ràpita, reunit en la sessió or-
dinària del mes de juny, ha 
aprovat, per unanimitat, ce-
lebrar les Festes Majors 2021 
del 23 de juliol a l’1 d’agost. 
Amb aquesta aprovació, el 
consistori ha nomenat pre-
goner de les Festes Majors 
al Dr. Juan Domingo Gellida 
Subirats, per la seva trajectò-
ria i la implicació demostra-
da en els primers mesos de la 

pandèmia. A més, s’ha nome-
nat a Júlia Roca Blasco com a 
Representant Major Juvenil i, 
a Marta Segura Casajust com 
a Representant Major Infan-
til, d’acord amb el resultat del 
sorteig per a l’elecció dels Re-
presentants Majors celebrat el 
12 de juny.
A causa de la vigència de les 
mesures de prevenció per a 
la contenció de la pandèmia 
de la Covid-19, la confecció 

MOBILITAT 
SOSTENIBLE
L’Ajuntament de la Ràpita, 
amb el suport i la col·laboració 
del Parc Natural del Delta, el 
Servei del Litoral del Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat i de la Direcció General 
de Sostenibilitat de la costa 
i del mar del Ministeri per a 
la Transició Ecològica, aposta 
per la mobilitat sostenible 
amb la regulació de l’accés 
dels vehicles al Trabucador 
de l’1 de juliol al 31 d’agost. 
L’alcalde, Josep Caparrós: “es 
tracta d’un sistema sostenible 
de control d’entrada i sortida 
de vehicles amb energia solar 
i identificació de matrícules”. 
El Director del Parc Natural 
del Delta, Francesc Vidal: “po-
sem en marxa mesures per a 
la regulació de l’ús a les zones 
on hi ha més visitants del 
Delta de l’Ebre, perquè volem 
que la gent que vingui aquí 
tingui la sensació que ve a 
un lloc especial”.  L’entrada a 
l’espai natural a peu o en bici-
cleta és gratuïta, en canvi, els 
automòbils, autocaravanes i 
motocicletes estaran obli-
gats al pagament d’un preu 
públic a partir dels primers 
30 minuts de la seva entrada 
en aquest espai natural. El 
preu per a un turisme és de 
5 €, per a les autocaravanes 
de 8, i per a les motocicletes i 
ciclomotors de 3.

PLE DE LA RÀPITA
El plenari també ha aprovat, 
amb els vots a favor d’ERC, 
JxCAT, mR i la regidora no 
adscrita, i l’abstenció del PSC; 
una moció per garantir el 
dret a la interrupció volun-
tària de l’embaràs a la xarxa 
de serveis públics de Salut 
a Catalunya, impulsada per 
l’Assemblea Vaga Feminista. 
Amb la seva aprovació, el ple 
es compromet a treballar i 
vetllar pel dret a l’avortament 
i perquè es respecti la volun-
tat de les dones del municipi; 
i a donar suport a les accions i 
reivindicacions del moviment 
feminista a les Terres de 
l’Ebre, entre altres.

MÉS 
NOTÍCIES

montsià

del programa d’actes per a les 
Festes Majors d’enguany resta 
condicionada a la normativa 
dictada pel Procicat en cada 
moment. 
Els portaveus del consistori 
han felicitat a les represen-
tants majors i al pregoner. 
L’alcalde, Josep Caparrós, ha 
destacat la gran tasca de la 
Regidoria de Festes, de l’equip 
de govern municipal i de la 
Comissió de Festes per la di-

ficultat que suposa orga-
nitzar les festes en aquesta 
situació tan canviant. 

Regulació d’accés al Trabucador: aparcament de 
pagament i prohibició de pernoctar

Dues barreres, una per a cada 
sentit de la circulació, donen 
ja la benvinguda als conduc-
tors que arriben a la barra del 
Trabucador. A partir d’ahir di-
jous, 1 de juliol, l’Ajuntament 
de la Ràpita posa en marxa 
la nova regulació d’accés a 
l’espai natural que obligarà 
a pagar per poder entrar-hi i 
aparcar el vehicle en una de 
les tres àrees autoritzades. 
En total, hi podran estacionar 
fins a 700 vehicles entre les 
sis de la matinada i les onze 
de la nit, amb la consegüent 
prohibició de pernoctar a la 
zona. El consistori rapitenc 
i el parc natural del delta de 
l’Ebre defensen la mesura per 
preservar els valors naturals 

d’una àrea especialment fràgil 
i amenaçada per la massifica-
ció, garantint una “bona ex-
periència turística”. (ACN)

Va entrar en 
funcionament ahir
 L’Ajuntament i el 

parc natural pretenen 
garantir la preservació 

de l’espai i evitar la 
massificació 

LA RÀPITA

La Diputació adjudica la redacció del projecte de millora 
de la carretera del Poble Nou del Delta
La Diputació de Tarragona va 
adjudicar al juny la redacció 
del projecte de millora de la 
carretera de Poble Nou del 
Delta a l’empresa Bac Engine-
ering Consultancy Group SL. 
Està previst que en pocs dies es 
mantinguin reunions amb els 
ajuntaments d’Amposta i de la 
Ràpita, que encara en són ti-
tulars, i que la proposta estigui 
redactada el primer semestre 
del 2022. 
L’empresa Agresta s.coop és 
l’adjudicatària de la redacció 
de l’estudi d’impacte ambiental 
que determinarà l’afectació de 
la nova carretera a l’entorn na-

tural i plantejarà solucions per 
no alterar-lo. La carretera ha de 
passar a mans de la Diputació 
de Tarragona quan s’aprovi el 
Pla Zonal que amplia la xarxa 
de carreteres de l’ens provin-
cial.

El projecte d’obres 
ha d’estar llest el 

primer semestre del 
2022
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ALCANAR

DEFENSAR EL 
SECTOR PESQUER  
La Unió Europea i el Ministeri 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de l’Estat 
espanyol han començat a 
aplicar mesures pesqueres 
regressives a la pesca d’ar-
rossegament. L’Ajuntament 
d’Alcanar i la Confraria de 
Pescadors de les Cases han 
impulsat una campanya de 
denúncia i sensibilització per 
a defensar el sector pesquer 
i ja han difòs un vídeo que 
reivindica la pesca d’arrosse-
gament a les Cases, un sector 
econòmic molt vinculat al 
model de poble del municipi 
i que podria estar en perill si 
aquesta normativa s’arriba a 
desplegar.

INCENDI D’UN 
CAMIÓ A L’AP-7 
Dos persones van resultaR 
ferides en l’incendi d’un ca-
mió a l’AP-7, a Ulldecona,. Les 
flames van cremar totalment 
el vehicle. El Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) va 
evacuar les dues persones 
ferides. Com a conseqüència 
de l’incendi, l’AP-7 es va tallar 
en un tram de sis kilòmetres 
en direcció Barcelona per les 
tasques de retirada del camió. 
Es van fer desviaments 
senyalitzats a Vinaròs.

DIÀLEGS PER LA 
CONVIVÈNCIA 
Masdenverge va acollir una 
altra de les sessions dels 
“Diàlegs per la convivència” 
al Montsià. Una acció que 
consta en dialogar i reflexio-
nar sobre la convivència i la 
cohesió social entre la nostra 
ciutadania. Són sessions que 
es duen a terme a tots els 
municipis de la comarca, les 
següents programades són:
Avui 2 de juliol a la plaça de 
l’ajuntament de la Galera 
19.30 h. Dia 7 al centre mu-
nicipal de Serveis Socials de 
Santa Bàrbara 19.00 h.

ALCANAR

ULLDECONA

CONSELL

SANT JAUME

L’Ajuntament de Sant Jau-
me d’Enveja homenatja a la 
santjaumera centenària, En-
riqueta Fumadó Llorach.
Tot i que actualment no re-
sideix al municipi, va néixer 
a Sant Jaume d’Enveja i hi va 
viure fins fa ben poc. 
Dimecres 23 de juny, coin-
cidint amb la celebració del 
43è aniversari de Sant Jaume 
d’Enveja com a municipi in-
dependent, Enriqueta Fuma-
dó va complir 100 anys de 
vida!.

Enriqueta 
Fumadó, 

santjaumera 
centenària

S BÀRBARA

El ple extraordinari de l’Ajunta-
ment de Santa Bàrbara de di-
mecres va tenir diferents punts 
a l’ordre del dia.
Entre els més destacats,  la 
ratificació de la pròrroga per 
l’any 2022 del conveni inte-
radministratiu entre el Depar-
tament de Treball, Afers So-
cials i Famílies i l’ajuntament. 
També es va tractar sobre l’Or-
denança reguladora de la cir-
culació al terme municipal. Es 
va aprovar la memòria de bous 
i del programa d’actes de Fes-
tes Majors 2021.
Es va escollir el Jutge de pau 
titular que continuarà sent 
andrés Sol.  I es va aprovar la 
proposta d’acord de modifi-
cació de l’adhesió de l’ajunta-
ment al consorci del Museu de 
les Terres de l’Ebre. Així mateix, 
es va aprovar una modificació 
de crèdit extraordinari i suple-
ment del departament d’inter-
venció. Finalment ERC va pre-
sentar una moció de suport a 
l’amnistia que també fou apro-
vada. 
(noticia de La Plana Ràdio)

El ple aprova el 
programa de 

Festes

ULLDECONA

Ulldecona tornarà a treu-
re aquest estiu espectacles 
d’animació al carrer amb l’es-
perit d’oferir una oferta varia-
da i de qualitat destinats a tots 
els públics, sota el paraigua de 
“La Xarxa surt al carrer”, on hi 
participa l’Ajuntament i el col-
lectiu de la Xarxa. Enguany les 
propostes teatrals s’han pro-
gramat per als dissabtes 17 
de juliol i 7 d’agost, a partir de 
les dotze del migdia. El carrer 
Major i la plaça de l’Esglèsia 
seran els punts àlgids per on 
voltaran els espectacles fami-
liars, invitant al públic a parti-
cipar-hi i fer gresca. 
El primer dels espectacles ani-
rà a càrrec de la companyia de 
carrer i animació “El Sidral”. La 
interacció espontània amb el 
públic serà la protagonista en 
tot moment, amb variades ac-
cions teatrals. La seva creació 
és diu “Heliko”.
Ja a l’agost, la companyia de 
comediants “La Baldufa” ater-
rarà amb el seu “Zeppelin”.

Espectacles 
d’animació 
al carrer per 
aquest estiu

LA SÉNIA

Els Mossos han desmantellat 
una plantació de marihuana 
amagada en una nau en desús 
a la Sénia i han detingut tres 
homes, de 18, 20 i 34 anys, dos 
sense domicili conegut i un veí 
d’Amposta. Se’ls acusa d’un 
delicte contra la salut pública 
i defraudació de fluid elèctric 
perquè s’havien connectat a la 
xarxa elèctrica de manera il·le-
gal. L’entrada es va fer dilluns 
passat amb una ordre judicial i 
es van trobar 4.000 plantes de 
diferents mides i una elevada 
floració de cabdells. També es 
van intervenir utensilis per dur 
a terme aquesta activitat il·líci-
ta. Un dels detinguts va quedar 
en llibertat després de declarar 
en seu policial i els altres dos 
van quedar en llibertat amb 
càrrecs després de declarar 
davant del jutge.

Desmantellen 
una plantació 
de marihuana 
amagada en 
una nau en 

desús

La temporada de platges ha començat amb els 
reconeixements Bandera Blava, Sender Blau i Platges Verges

La temporada 2021 de platges 
s’ha encetat al terme munici-
pal d’Alcanar amb la vint-i-se-
tena Bandera Blava onejant a la 
platja les Cases-Marjal, i també 
amb els reconeixements de 
Sender Blau i Platges Verges. 
A més, el Programa de vigilàn-
cia i informació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua ha tornat 
a qualificar les aigües de bany 
del nostre municipi com a ex-
cel·lents per la seua qualitat 
sanitària.

També hi ha hagut altres no-
vetats respecte a l’any anterior, 
com el retorn del servei de 
dutxes a les platges de Ban-
dera Blava les Cases-Marjal, 
Maricel i Martinenca, després 
que l’any passat s’anul·lessen 
per evitar la interacció social 
davant la covid-19, o l’ampli-
ació del servei de socorrisme 
al Maricel i Martinenca, que se 
sumen a les Cases-Marjal.  
El regidor de Medi Ambient, 
Jordi Bort, ha detallat que 
“des de la Brigada Municipal 
d’Obres i Serveis s’ha treballat 
amb maquinària pesant per ar-
ranjar diferents zones, així com 
en la instal·lació de les dutxes 
i passarel·les i la senyalització 
perquè les platges estiguen en 
les millors condicions”.  
El regidor ha agraït la impli-

cació “dels diferents depar-
taments de l’Ajuntament que 
han treballat en la posada a 
punt així com a la campanya 
Catalunya Clean Up Challenge 
per portar a terme accions que 
permeten tenir la platja lliure 
de plàstics”. Bort ha anunciat 
que abans de l’acabament de 

la temporada d’estiu, el prò-
xim 14 de setembre, “es faran 
altres campanyes de neteja 
de platges i espais naturals”. I 
s’ha mostrat satisfet “d’iniciar 
la temporada de platges amb 
el reconeixement a la qualitat 
de l’aigua i serveis que s’ofe-
reixen”.

El retorn de les dutxes 
i l’ampliació del servei 
de socorrisme són dos 

de les novetats més 
destacades
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RELLEU DE 
CONSELLERS
Coincidint amb l’equador 
de la legislatura i el relleu 
de consellers comarcals, en 
el ple de dimecres van pre-
sentar la renúncia al càrrec 
Montserrat Pagès Bordera 
(JUNTS), Vera Llombart 
Sanjuan (ERC-AM) i Jordi 
López Leor (PSC-PROGRÉS) 
i va prendre possessió del 
càrrec de conseller comarcal 
José Luis Aparicio Escorza 
(PSC-PROGRÉS). La presi-
denta de l’ens va donar la 
benvinguda al nou conseller 
i va agraïr la dedicació i la 
feina feta als consellers i 
conselleres sortints.

DE LA 
FATARELLA: 
MILLOR NOTA DE 
LES PAU
Set alumnes de Catalunya 
(cinc noies i dos nois) van 
obtenir la millor nota de les 
PAU, amb un 9,90. 
Una d’elles és Frida Fernán-
dez de la Fatarella i que 
estudia a l’Institut Julio 
Antonio de Móra d’Ebre. 
Ha tret un 9,90, una nota 
que no s’esperava quan 
va acabar de fer les PAU. 
”Pensava que m’havia 
anat bé, però no tant”, va 

manifestar. 

GANDESA 
L‘equip format per arque-
òlegs del GRACPE de la 
Universitat de Barcelona i 
l’Institut Català d’Arque-
ologia Clàssica han reprès 
la campanya d’excavació al 
jaciment ibèric del Coll del 
Moro de Gandesa.

HORTA 
Avancen les obres del 
condicionament de la car-
retera T-1110 entre  Horta 
de SantJoan i Lledó amb 
l’estesa de la primera capa 
d’aglomerat. 

Es preveu que els treballs 
durin tota aquesta setmana.

RIBERA D’EBRE

TERRA ALTA

Troben els banys àrabs d’Ascó amb més de mil 
anys d’antiguitat i un bon estat de conservació

Una parella d’historiadors 
d’Ascó, a la Ribera d’Ebre, 
ha trobat els banys àrabs de 
l’època andalusina del munici-
pi. Es calcula que es van cons-
truir fa més d’un miler d’anys i 
estan en un gran estat de con-
servació. És una troballa des-
tacada tenint en compte que 
a Catalunya només es conser-
ven els banys àrabs de Tortosa 
i n’hi ha una vintena més a tot 
l’estat espanyol. L’estructura 
conté les tres cambres, d’ai-
gua calenta, gelada i tempe-
rada, les portes d’accés entre 
elles i els cinc llanternons de 
llum i ventilació a cada estan-
ça. Els historiadors buscaven 
un molí d’oli antic que estava 
documentat a tocar dels banys 
sarraïns. Són de propietat pri-

vada i han tingut altres usos 
com a celler o estable.
Els historiadors Felip Fucho i 
Montse Ortiz seguien el ras-
tre de les cròniques del sarraí 
Al-drisi i d’altres documents 
de l’època cristiana per trobar 
un antic molí d’oli que esta-
va documentat a tocar dels 
banys àrabs d’Ascó. En aques-

ASCÓ

Una parella 
d’historiadors fa 

la troballa mentre 
buscaven un antic 

molí d’oli tes cròniques històriques so-
bre el recorregut de l’Ebre en-
tre Tortosa i Saragossa, es parla 

dels territoris musulmans de 
les Terres de l’Ebre, hi apareix 
Ascó (Adkun).

TERRA ALTA

El Consell Comarcal de la 
Terra Alta s’adhereix al Mani-
fest Descobrir.cat per un nou 
model de turisme al servei del 
país. 
El Manifest ja compta amb 
més de 2.500 signants i de-
mana que es plantegi amb 
urgència el debat sobre el 
model turístic ara que han 
aflorat les contradiccions 
d’un sistema basat en el turis-
me internacional de masses. 
Concretament, demanen que 
s’adoptin cinc mesures molt 
bàsiques: aplicar criteris de 
sostenibilitat, promoure es-
tratègicament el turisme de 
proximitat, millorar la qualitat 
de l’oferta turística i l’ocupa-
ció que genera, ordenar l’ac-
tivitat per combatre la mas-
sificació i, finalment, crear 
una taula unitària de tots els 
agents implicats per coordi-
nar les polítiques de turisme.

Canvi urgent 
del model 
turístic al 

servei del país

GANDESA

Maurici Sabater ha decla-
rat aquest dijous als jutjats 
de Gandesa acusat d’ultrat-
ge a la bandera espanyola. 
Se l’investiga pel robatori de 
l’estendard a l’Ajuntament de 
Batea (Terra Alta), el passat 12 
d’octubre. L’atestat dels Mos-
sos el relaciona amb els fets 
per la similitud d’una dessu-
adora que porta en una foto 
que va penjar a Twitter amb 
la que du un altre individu al 
vídeo de l’acció reivindicativa 
de l’organització La Forja. La 
defensa de Sabater, que és veí 
de Móra d’Ebre, ha demanat 
l’arxivament de la causa per-
què les diligències policials no 
tenen capacitat probatòria i 
se’l persegueix pel seu activis-
me polític a les xarxes. Saba-
ter va ser absolt per l’Audièn-
cia de Tarragona per atemptat 
contra l’autoritat en un tall a 
l’AP-7.

Un jove 
declara per 
ultratge a 
la bandera 
espanyola

RIBERA D’EBRE

Avui dos de juliol farà un any 
que es va presentar l’Àrea 5G 
Terres de l’Ebre, una proposta 
impulsada per la Generalitat, a 
través del Departament de Po-
lítiques Digitals i Administració 
Pública i dins de l’Estratègia 5G 
de Catalunya, amb el suport de 
Mobile World Capital Barcelona 
i la Fundació i2CAT i el lideratge 
local del Consell Comarcal de 
la Ribera d’Ebre. I per ratificar 
el compromís amb aquell pro-
jecte, dimecres al vespre, el ple 
del Consell Comarcal va apro-
var per unanimitat el conveni 
de col·laboració amb l’i2Cat per 
al desenvolupament d’accions 
d’innovació tecnològica i de re-
cerca en l’àmbit de les tecnolo-
gies digitals avançades i de les 
tecnologies de la societat digi-
tal.
D’altra banda, l’amnistia dels 
presos independentistes va 
centrar una de les mocions del 
ple, presentada pels grups po-
lítics d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Junts. El text va 
aconseguir la majoria amb el 
suport de les dues formacions 
independentistes.

Ple del mes 
de juny

MORA D’EBRE

La nova consellera de Justícia, 
Lourdes Ciuró, acompanya-
da de l’alcalde de Móra d’Ebre, 
Joan Piñol, del Delegat del Go-
vern a les Terres de l’Ebre, Albert 
Salvadó, del director general de 
Memòria Democràtica, Antoni 
Font, i de la directora del CO-
MEBE, Teresa Ferré va fer una 
visita institucional a la capital de 
la Ribera d’Ebre, divendres de la 
setmana passada.
Després de la signatura del lli-
bre d’honor, a l’Ajuntament del 
municipi, i de l’intercanvi del 
present institucional, es va fer 
també una visita a les fosses re-
cuperades a l’espai de Sta. Mag-
dalena.
Durant la visita, l’alcalde i la 
consellera, juntament amb el 
director general de Memòria, 
van valorar la possibilitat de re-
cuperar aquest espai i cercar la 
manera de museïtzar-lo en la 
mesura del possible.

Visita 
institucional 

de la nova 
consellera de 

Justícia
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EL GOVERN 
OBLIGARÀ ELS 
PROMOTORS DE 
RENOVABLES 
A PACTAR AMB 
EL 85% DELS 
PROPIETARIS 
DELS TERRENYS 
La consellera d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, Teresa Jordà, 
vol modificar abans de 
novembre el decret de les 
renovables, del 2019, que 
regula el desplegament de 
les instal·lacions eòliques i 
fotovoltaiques. Els canvis 
responen a tres objectius. 
El primer, assegurar la 
participació del territori, 
per impedir que proliferin 
projectes sense l’acord 
d’almenys el 85% dels 
propietaris dels terrenys 
ni amb el desconeixe-
ment dels ajuntaments. El 
segon, distribuir el nombre 
d’instal·lacions, per evitar 
la concentració d’equipa-
ments a les mateixes zones. 
I, el tercer, impedir que la 
transició energètica com-
porti la substitució massiva 
de camps de conreu per 
plaques fotovoltaiques i 
generadors eòlics.

TIVENYS 
L’Ajuntament de Tivenys 
ha informat que, des d’ahir 
dijous, els més joves del 
poble “ja podeu disposar 
d’un nou espai per poder 
jugar i compartir. Seguint 
en l’objectiu de millorar i 
ampliar els espais de jocs 
i lleure a l’aire lliure, hem 
instal·lat una zona infantil 
al pati de l’escola. Una 
zona al centre del poble 
per poder jugar en tran-
quilitat i plena seguretat. 
Un nou espai per compartir 
en família i amics. Un nou 
punt de trobada que ha 
de seguir fent del pati de 
l’escola un lloc obert on 
practicar esport, jugar i 
xalar tots junts”.

MÉS 
NOTÍCIES ADEDE atorga els premis “Gràcies” en 

reconeixement a la solidaritat durant la pandèmia
L’Associació de Dones Empre-
sàries, Directives i Emprene-
dores de les Terres de l’Ebre 
celebrarà avui divendres 2 la 
primera entrega dels premis 
GRÀCIES, uns guardons des-
tinats a diferents col·lectius i 
empreses del territori en re-
coneixement a la seua tasca 
solidària durant la pandèmia.
L’acte que tindrà lloc a la Rà-
pita, al Museu de la Mar, avui a 
les 20 h, estarà obert al públic 
prèvia inscripció (vegeu car-
tell), sempre tenint en compte 
la capacitat d’aforament i se-
gons les mesures decretades.
Els premis es distribuiran en 
deu categories diferents i en-
tre els premiats es donarà les 
“Gràcies” al Col·lectiu del Mo-
ble de la Sénia per la fabricació 
d’unes mampares solidàries, al 
col·lectiu sanitari de l’UCI de 
l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa, a la Federació Inter-
comarcal d’Hostaleria, Res-
tauració i Turisme de les Ter-
res de l’Ebre, a la gandesana 
Teresa Pinyol per la seua llarga 
trajectòria, a l’equip juvenil fe-
mení del Club Futbol Formatiu 

de les Terres de l’Ebre, a la pla-
taforma gratuïta de turisme de 
les Terres de l’Ebre ‘EbreXperi-
ence’, al col·lectiu Cultural, al 
col·lectiu d’atenció a les per-
sones, a la recentment elegida 
delegada de Cultura, Victòria 
Almuni, dintre de l’apartat col-
lectiu educatiu, i al Col·legi de 
Periodistes de Catalunya a les 
Terres de l’Ebre.
L’acte estarà amenitzat per les 
actuacions de Sukre, Las Lor-
quianas, i el Cor La Binota. 

“LA DOLCE VITA” la cançó de l’Estiu de Joan Rovira
Aquest estiu serà molt dife-
rent del de l’any passat i s’ha 
de celebrar amb cançons po-
sitives i amb missatges plens 
de llum.
Dolce Vita és el nou single de 
Joan Rovira, el primer avan-
çament del seu nou disc que 
veurà la llum en uns mesos.
Té tots els elements per ser 
una de les cançons de l’Estiu 
d’aquest any. Amb una lletra 
vitalista i propera i amb una 
sonoritat actual per ser pun-
xada per qualsevol discoteca. 
“La Dolce Vita”, referent fil-
mogràfic de la pel·lícula ita-
liana homònima de Federico 
Fellini (1960) que transmet un 
sentiment de llibertat i impro-
visació i que ha inspirat a Joan 
Rovira a l’hora de compondre 
la seva cançó.
Com diu la lletra “I deixar-nos 
portar cap aquí cap allà. Obri 
les portes del cor. Un estiu per 
somiar, vine amb mi a ballar, 
veurem la posta de Sol”. Sense 

dubte, aquest Estiu 2021 serà 
diferent i s’ha de celebrar amb 
cançons com “Dolce Vita”. 

L’acte tindrà lloc
avui divendres al 

Museu de la Mar de la 
Ràpita (20h)

LA RÀPITA

La Dolce Vita, el nou 
single de Joan Rovira 

que és un avançament 
del que serà el seu 

nou disc i la cançó per 
aquest estiu 2021!
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especial
El Perelló presenta una web de rutes de senderisme i BTT

amb més de 500 km d’itineraris per descobrir
La regidoria de Turisme de 

l’Ajuntament del Perelló 
presenta una web específica 
de rutes de senderisme i 
trail i rutes de cicloturisme 
i BTT amb més de 500 km 
d’itineraris diferents per 
descobrir.              

A la pàgina web www.rute-
selperello.cat hi trobareu els 
itineraris de manera que pu-
gueu escollir la més adequada 
segons la distància, la dura-
da, el desnivell i la dificultat. 
També hi ha una descripció de 
l’entorn amb fotografies que 

us ajudaran a planificar la sor-
tida. Tot i així, és indispensa-
ble descarregar-se l’aplicació 
de Wikiloc i el track de la ruta 
on podreu seguir el recorre-
gut sense perdre’s en cap mo-
ment.
El campió mundial d’ultratrails, 

Pau Capell, ha creat amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
del Perelló una ruta pel nostre 
terme dedicada als amants de 
les curses llargues i tècniques. 
Un itinerari on gaudireu de 
l’essència de la natura més sal-
vatge i d’unes vistes de somni.

www.ruteselperello.cat
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PLE DE 
ROQUETES 
L’Ajuntament de Roquetes 
aprova per unanimitat de 
tots els grups, la modi-
ficació pressupostària 
per poder dur a terme un 
projecte d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques en 
els edificis públics munici-
pals amb una inversió de 
160.642 euros. 

‘ESTABLIMENTS 
SEGURS’ 
Aquest dilluns, s’ha 
presentat a l’Ajuntament 
de Roquetes la Campanya 
‘Establiments Segurs’ per 
una població més segura! 
Contacte directe amb la Po-
licia Local de Roquetes. La 
presentació ha anat a càrrec 
de Tere Moreso, regidora de 
Dinamització Econòmica de 
l’Ajuntament de Roquetes, 
Santi Rodríguez, Sergent 
Cap de la Policia Local de 
Roquetes i Paco Gas, alcal-
de de Roquetes. 
El Projecte Establiments se-
gurs “pretén configurar un 
eficaç sistema de comunica-
ció amb els comerciants de 
la nostra ciutat, mitjançant 
un sistema de missatgeria 
telefònica instantània 
(Telegram). Es tracta d’un 
nou pas en el desplegament 
de la Policia de Proximitat 
que inclou l’ús de les noves 
tecnologies, per aconse-
guir entres tots una ciutat 
més segura afavorint el 
teixit comercial del nostre 
municipi”.

MÉS 
NOTÍCIES

Roquetes: Festa Major adaptada, però Festa Major
Roquetes, des d’ahir dijous,  
celebra la seua Festa Major. 
Ho fa amb les lògiques res-
triccions actuals, però amb 
la voluntat de poder recu-
perar l’esperit festiu, dins del 
possible. L’alcalde, Francesc 
Gas: “ahir dijous van comen-
çar les Festes Majors. Unes 
festes diferents, condiciona-
des pel covid i que després 
d’un any i 4 mesos  de pan-

dèmia, podem tornar a cele-
brar-les. Seran més curtes. 
S’acabaran el dilluns 5 de juli-
ol, dia de la Festa local. No hi 
haurà actes al carrer ni dinars 
ni sopars populars, evitant així 
aglomeracions. Tots els actes 
programats han d’estar con-
trolats per tenir tota la segu-
retat sanitària. L’objectiu és 
que igualment siguin festes 
alegres i que, dins del possi-

ble, es puguin viure al carrer. 
Per tant, el que pretenem amb 
estes festes és recuperar l’es-
perit fester, tot i que amb un 
format més reduït, en un cap 
de setmana. La voluntat i les 
ganes de xalar estan garanti-
des. Des de l’Ajuntament, vo-
lem que es pugui visualitzar 
la Festa des de cada domicili 
amb la bandera que donem a 
tots els veïns i veïnes de tot 

el municipi per poder enga-
lanar els seus balcons. Final-
ment, recordar que la pandè-
mia segueix i per això s’han de 
prendre totes les mesures. La 
precaució ha de ser present 
en tots els actes. Saludar-vos 
i dir-vos que, amb els requeri-
ments que toquen, intenteu 
disfrutar. Agrair el Patronat de 
festes l’esforç i més amb les 
limitacions actuals”. (RC)

Plou sobre mullat: el nou pla hidrològic “no 
soluciona els problemes del tram final del riu”

La lluita antitransvasament no 
ha acabat, més bé al contra-
ri. La Plataforma en defensa 
de l’Ebre ha alertat que el nou 
Pla Hidrològic de l’Ebre, que 
es troba a informació pública 
fins al desembre, no resol els 
problemes del tram final del 
riu Ebre, ja que els cabals mí-
nims proposats –de 100 m3/
segon - són insuficients i no hi 
ha una proposta de gestió de-
cidida dels sediments.
El moviment antitransvasa-
ment segueix defensant que 
és necessari més aigua i sedi-
ments per evitar la desaparició 
del delta. “El riu Ebre està ma-
lalt i no es fa res per solucio-
nar els problemes que té, sinó 
que s’estan implantant nous 

regadius, transferències d’ai-
gua, i això no beneficia en res 
al riu ni al delta”, va denunciar 
un dels portaveus de la PDE, 
Joan Antoni Panisello. Creuen 
que la nova conselleria dirigida 
per Teresa Jordà, anterior titu-
lar d’Agricultura, podria acabar 
prioritzant nous regadius en-
front de les necessitats ambi-

entals del tram final de l’Ebre 
i el seu delta. “Creiem que no 
és bo perquè es podrien pri-
oritzar altres regadius que no 
són sostenibles, com el Xer-
ta-Sènia o el Segarra- Garri-
gues, que són regadius que te-
nen una concessió d’aigua que 
possiblement mai gastaran i 

crearan uns excedents que es 
podran traspassar cap a altres 
llocs”, ha dit el portaveu. I ha 
tancat: “Esperem que s’imposi 
la raó, aviat parlarem amb el 
Departament per veure quins 
plantejaments faran sobre la 
nova política hidràulica a Ca-
talunya”. (Canal TE/ACN)

“Els cabals mínims 
plantejats sçon 

insuficients. A més, 
no hi ha proposta de 
gestió decidida dels 

sediments”

PDE

Albert Giné culmina un nou repte, “un repte de tots”
L’ultrafondista roquetenc Al-
bert Giné ha assolit el nou rep-
te. Albert Giné, acompanyat 
per José Escribano, Antonio 
Esquinas, Isabel Pelegrina i 
Marc Fernández ha fet un total 
de 1650 km del 14 al 26 de juny, 
més de 130 km diaris amb BTT 
i corrent, des del Far de Finis-
terre a Comillas fins a Roque-
tes. Els beneficis van destinats 
al projecte Emma per la recer-
ca i investigació del càncer de 
mama i al Banc d’Aliments.
Des de Projecte Emma “volem 
agrair als integrants del repte 
solidari Nonstop Aliments #Ar-
relatalaVida per recaptar més 
de 4000 euros per al nostre 
projecte. També volem do-
nar les gràcies a Trail Roque-
tes, Ajuntament de Roquetes, 
Ajuntament de Tivissa, Van-
dellòs-Hospitalet.cat i Ajunta-

ment Amposta per la seva col-
laboració. Moltíssimes gràcies, 
entre tots ho farem possible!”. 
Albert Giné ha manifestat que 
“som uns autèntics afortunats 
de tenir salut i poder ajudar als 
altres. Això ens recompensa 
enormement. També hi ha co-
ses que no podem controlar i 
que segurament ens hem equi-
vocat. Som humans, sempre les 
coses es poden millorar i si així 
no ho creguéssem, no podríem 
avançar. Quan hi ha gent que 
fa coses altruístament i sacri-
fica vacances, treball, família, 
amics i molts diners intentes 
transmetre que la vida esta més enllà d’un mateix. Resultats del 

repte: finalment han sigut algo 
més de 4000 euros per al pro-
jecte Emma i també més de 
1000kg de menjar per al Banc 
dels Aliments. Estem satisfets? 
Sí, molt. Roquetes, Trail Ro-

quetes, Tivissa, Vandellòs, mit-
jans de comunicació, trail.cat, 
amics, companys, col.labora-
dors, clubs, entitats, amics de 
viatge, família, gràcies un cop 
més per formar part del repte, 
un repte de tots”.

“Som afortunats de 
poder ajudar. Estem 

molt satisfets”
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MOVEM TE 
El diputat de Movem Terres 
de l’Ebre al Parlament, 
Jordi Jordan ha estat donant 
suport a les mobilitzacions 
impulsades pels moviments
socials, sindicats i associ-
acions veïnals als centres 
d’atenció primària d’arreu de 
Catalunya. Des de L’Hort de 
Cruells a Roquetes, Jordan 
ha volgut “posar en valor la 
feina i la qualitat dels profes-
sionals sanitaris, tal i com ha 
quedat latent durant aquesta
pandèmia. La sanitat pública, 
i especialment l’atenció 
primària, és un tresor que 
s’ha de conservar i ampliar. 
Perquè aquesta pandèmia ha 
demostrat que les retallades 
maten i que el que ens salva 
és allò públic” ha afirmat”.

PSC 
 Joaquim Paladella, diputat 
del PSC al Parlament, ha 
manifestat aquesta setmana 
que “ens vam comprometre 
a portar al Parlament la 
construcció del nou hospital 
de referència a les Terres de 
l’Ebre i així ho hem fet. La 
construcció del nou hospital 
és una qüestió urgent que 
cal resoldre per atendre les 
necessitats i exigències sa-
nitàries de present i de futur 
de la població”. La proposta 
de resolució insta al Govern a 
“garantir els recursos econò-
mics per construir  de forma 
urgent un nou Hospital a 
Tortosa”.

MÉS 
NOTÍCIES

Es perfila el nou govern ebrenc
L’alcalde d’Amposta, Adam 
Tomàs, és el nou director 
territorial d’Empresa i Tre-
ball. La decisió d’Adam To-
màs provoca de retruc canvis 
destacats a les dos insti-
tucions que fins ara l’ocu-
paven al cent per cent. Per 
una banda, la Diputació, on 
serà baixa com a vicepresi-
dent tercer, i on deixarà de 
gestionar una competència 
important, la de responsable 
del SAT (Servei d’Assistència 

Municipal). La seua baixa serà 
compensada en part perquè 
el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Amposta, Mi-
quel Subirats, tornarà a ser 
diputat provincial. La modi-
ficació del cartipàs munici-
pal serà l’altra gran derivada 
del pas de l’alcalde cap a la 
política nacional. Carla Bon-
fill, de Joventut i Participa-
ció Ciutadana i Medi Rural, i 
Ramon Bel, de Festes, assu-
miran noves competències 

dins del govern municipal. 
Així mateix, Esquerra Republi-
cana ha incorporat al govern 
territorial a Victòria Almuni (la 
Sénia, 1962), que serà la nova 
delegada del departament de 
Cultura. Al costat de la incor-
poració d’Almuni, Esquerra 
ha confirmat que continua-
ran la pròxima legislatura la 
tivissana Montserrat Perelló 
al capdavant dels serveis ter-
ritorials d’Educació i l’ampostí 
Jesús Gómez en el nou de-

partament d’Acció Climàtica, 
Agricultura i Agenda Rural. 
L’ampostí Joan Lluís Barbe-
rà, fins ara cap de secció de 
Joventut, assumiria la secció 
d’Esports, de la que és profes-
sor i titulat, rellevant a Cinta 
Espuny de Junts. 
Pel que fa a Junts per Catalu-
nya, la previsió dels  membres 
del govern territorial és: Mer-
cè Miralles a Economia i Hi-
senda; Felip Monclús a Drets 
Socials; Joan Juan a Justícia; 

Lídia Pino a Polítiques Digi-
tals i Territori; i Joan Nin a 
Salut.  L’exdelegat del Go-
vern, Xavier Pallarés, serà 
el nou director de l’IDECE, 
substituït precisament a 
l’actual delegat, el rapitenc 
Albert Salvadó. 

(informació d’ebredigital.cat)

L’exdelegat del 
Govern, Xavier 

Pallarés, serà el nou 
director de l’IDECE

Aragonès rep els presos indultats a la Generalitat 
fent una crida a “perseverar: Avui res s’acaba”

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, aquest dilluns, 
acompanyat de la resta de 
membres del Govern, va re-
bre els nou presos indepen-
dentistes condemnats arran 
del referèndum de l’1 d’octu-
bre de 2017 i que van ser in-
dultats pel govern espanyol 
la setmana passada. El Palau 
de la Generalitat va acollir 
una recepció oficial del Go-
vern a aquests líders de l’in-
dependentisme encapçalada 
per Aragonès, que va fer una 
crida a “perseverar fins que la 
repressió cessi del tot i es res-
pecti la voluntat popular de la 
ciutadania”. “Avui res s’acaba”, 
ha advertit en cloure l’acte.
Així mateix, dissabte passat, 

el poble de Xerta va rebre a 
Carme Forcadell en un acte 
informal carregat d’emoció i 
sentiment. Va ser un home-
natge en el retorn al seu mu-
nicipi després de 39 mesos a 
la presó. 
Forcadell va valorar els indults 
com un petit pas cap a l’ob-
jectiu a assolir, que és l’am-

nistia. També va voler agrair 
totes les mobilitzacions ciuta-

danes i el suport rebut de la 
seua gent.

 Xerta va rebre a 
Carme Forcadell 

després de l’indult 
en una trobada molt 
emotiva : “Orgull de 

Xerta”

POLÍTICA

L’aldeana Irene Negre, 
diputada al parlament
L’aldeana Irene Negre de 
Junts pren possessió com a 
diputada al Parlament de Ca-
talunya. Irene va declarar que  
“començo una nova etapa 
d’aprenentatge i creixement 
personal amb molta il·lusió, 
força i determinació per ser 
una veu més de les Terres de 
l’Ebre al Parlament de Cata-
lunya. Per la independència 
i per la meva terra fins al fi-
nal!”.
Irene Negre va assistir dilluns 
passat a l’acte d’homenatge 
als presos polítics que se ce-
lebrava al mateix Parlament 
de Catalunya.

Va prendre 
possessió el dilluns 

passat

“Sánchez ha començat a 
destruir la taula de diàleg”
El vicepresident del Govern 
Jordi Puigneró ha acusat el 
president del govern espa-
nyol, Pedro Sánchez, d’haver 
“començat a destruir” la tau-
la del diàleg abans que s’hagi 
constituït. Ho ha dit en decla-
racions a TV3, després que el 
cap de l’executiu espanyol va 
dir al Congrés, l’endemà de la 
trobada amb el president del 
Govern, que no hi haurà refe-
rèndum d’autodeterminació. 
Sánchez ha dit que “no hi hau-
rà referèndum d’autodetermi-
nació tret que els que el defen-
sen aconsegueixin convèncer 
3/5 parts de les cambres i des-

prés els espanyols ho ratifiquin 
en referèndum, però el PSOE 
no acceptarà mai aquest tipus 
de derivada”, ha dit. Puigneró 
creu que això significa “vetar el 
80% dels catalans a la taula del 
diàleg”.

El vicepresident 
Puigneró critica que 

el cap del govern 
espanyol “veta el 80% 

dels catalans”
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CARD PANICAL /
CARDO CORREDOR
ERYNGIUM CAMPESTRE

Herba endurida i espinosa, amb tiges ramificades i arrels profundes fins a 1 metre.

Us: arrels i tiges.
Propietats: El panical és una de les plantes silvestres de més remarcable solució contra-verí o destoxicant, indicat com a remei en les picades i mossegades 
verinoses, siguin de serps –escurçó, sacre o àspid–, o alacrà, abella, vespa, aranya de muntanya o de mar, o cuc de pi o processionària, i tant a les persones 
com als animals: gossos, cabres, ovelles. Les fulles picades en un morter o entre pedres en cataplasma és l’antiverí, i si és el cas, s’aconsella després de punxar 
la picada, fer-ho muntat amb mel.
Un altre ús del panical, el més vigent actualment, és per a evitar o curar l’escaldadura, escaldat o escaldament, és a dir, la irritació o cremor cutània produïda 
per la suor, sovint, a les aixelles o els engonals o als peus, que apareix normalment al llarg dels treballs o faenes més dures del camp, llaurar, segar o fer marge, 
o durant les llargues caminades.
Destaca per les seves propietats diürètiques i reguladores del sucre a la sang.
Depura la sang i combat les inflamacions de vies urinàries: elimina l’excés d’àcid úric i les “arenilles”.

1).- Infusió d’una culleradeta d’arrel tallada a trossets en una tassa d’aigua bullint. Tres tasses al dia, una en dejú i altres després de menjar.
2).- Decocció de 30 gr. d’arrel seca per litre d’aigua, es pren un gotet després de les menjades com a diürètic i estimula la sudoració afavorint la diüresi, 
eliminar les toxines i expectorant en constipats i grips.

No li són conegudes.

Terrenys incultes, camps en guarets, fites de camps de secà, camins, pastures i terrenys secs solejats.

Les tiges tenen un potent poder astringent per als escaldats o refrecs que generalment surten a les axil·les i entrecuix, es posen 3 trossos o canuts de tija d’uns 3 a 5 cm cosits 
en un drapet de cotó i que toquin a la pell, altra manera és fer-se un collaret en nombre imparell, un o tres, normalment, als quals se’l passa un filet, un cordell prim, i es penja 
del coll.

DESCRIPCIÓ: 
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3A CATALANA, 
TERRATRÈMOLS A 
LES BANQUETES 
¿Algú hagués cregut que la 
temporada s’acabaria a la 
tercera catalana amb l’afecta-
ció del factor covid? Ni els més 
optimistes. 
La temporada ha estat 
atípica, estranya, amb 5 mesos 
d’aturada. I amb el que va 
significar reprendre les lligues. 
Moltes lesions musculars. A 
nivell classificatori, a la Tercera 
catalana, algunes decepcions. 
L’Olímpic era el favorit i va 
quedar setè. La Cava tampoc 
ha pogut lluitar per l’ascens, 
tot i acabar molt bé la lliga, 
com el conjunt morenc. El 
Jesús i Maria fa dues campa-
nyes va ser campió però no 
va poder pujar per sanció. Ha 
tingut l’ascens a tir, però se 
li va escapar en unes últimes 
jornades en les que a l’equip 
li va mancar caràcter. La 
Rapitenca B no ha pogut pujar, 
tot i reforçar-se amb molta 
artilleria. Cap equip ha pogut 
amb el gran guanyador, l’Ebre 
Escola, que porta sis anys 
superant-se. 

Una Tercera catalana que ha 
estat un tsunami per als entre-
nadors, dels equips classificats 
del 2 al 12 només queda un 
entrenador que va començar 
la temporada passada, Jose 
López, molt estimat a Batea.

La pròxima temporada serà 
una guerra per als ascensos 
amb el Gandesa com a gran 
favorit i la Cava, Olímpic, 
Catalònia i Batea com
enemics. La lliga 22/23, la 
tercera es preveu de 16 equips i 
ull a la dada: en dues tempo-
rades podrien pujar sis equips 
a la segona catalana que, si 
s’aprova, estaria formada per 
16 ebrencs, amb la qual cosa 
viurem molts moviments a 
la Tercera que també potser 
quedaria un xic minvada.

CELMA

L’ASCÓ ÉS CAMPIÓ
Les Terres de l’Ebre tornaran 
a tenir un representant a 
la Tercera divisió. L’Ascó va 
pujar. Segurament hi ha qui 
pensa que l’ascens era obligat 
perquè l’Ascó disposa de 
jugadors de categoria superior 
i pressupostàriament és un 
club amb avantatges. El tècnic 
German va dir dilluns que 
caldria posar pressupostos 
de clubs sobre la taula i que, 
si ho féssim, ens podríem 
sorprendre. A banda d’esta 
qüestió de caire pressupostari, 
pujar de categoria és molt 
meritori. I l’Ascó ha treballat 
molt per assolir l’ascens i ha 
tingut fusta de campió. Entenc 
que el debat sobre l’Ascó i el 
seu model està obert i seguirà 
estant-ho. En qualsevol cas, 
ara és moment de felicitar i 
destacar al club per la feina.   

Estem en un territori que 
no acostumem a anar units. 
Agrada el debat i, de retruc, la 
divisió. Això, en general, passa 
a tot arreu i amb tot. Entre 
altres casos, a la Ràpita hi ha 
debat entre els que estan a 
favor de la nova junta i de les 
decisions que s’han pres i els 
que estan en contra. També 
a Amposta, on hi ha gent que 
accepta el nou projecte i n’hi 
ha que, per exemple, no estan 
d’acord amb què no s’hagi 
renovat al tècnic Toni Sánchez 
al filial. El que jo crec és que 
els nous projectes compor-
ten decisions. I el temps i els 
resultats les avalaran o no. 
Ara el futbol base del Tortosa 
es fusiona amb el de l’Ebre 
Escola. Segur que també hi 
ha debat i divisió d’opinions 
entre els que veuen un gran 
projecte de futur i els que no 
ho veuen clar i consideren, 
pel motiu que sigui, que no és 
així.  I, per acabar, també hi ha 
debat i divisió al futbol català, 
tot i que Soteras va tenir més 
suports en les votacions.   

MICHEL CD TORTOSA/EBRE ESCOLA

ASSEMBLEA FEDERACIÓ 
CATALANA 
L’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, 
a Blanes, va donar suport aquest dimecres al projecte per al futbol 
i futbol sala català presentat pel president Joan Soteras i la seva 
Junta Directiva. Un total de 454 assembleistes van ser-hi presents 
a la maratoniana assemblea que va tenir els seus moments tensos 
quan van marxar directius que ja ‘no són de la confiança’ de la 
junta i president. També en van haver als parlaments de Soteras, 
amb una xiulada per part d’un sector dels assistents. En qualsevol 
cas, s’ha aprovat el Pla de Competició de la temporada 2021-2022. 
I també les mesures excepcionals. 
El futbol territorial masculí i femení no tindrà descensos, concre-
tament la Primera i Tercera Catalana masculines, i la Preferent i 
Primera Divisió femenines. D’altra banda, els clubs van donar llum 
verd a la personació de l’FCF com a actor civil en el ‘Cas Soule’. 
Soteras va dir que “us vull anunciar avui que, si gaudeixo de la 
confiança de la majoria de vosaltres, l’any vinent em presentaré 
i optaré a la reelecció a la presidència. I us avanço que, en cas de 
sortir escollit president, gràcies a la bona gestió actual, no apujaré 
ni un euro de cap quota federativa durant el pròxim mandat”.   

El defensa central Antonio 
Domínguez no seguirà a la 
Canonja. Els rumors, des de 

Domínguez no segueix a la Canonja

Jordi Fabregat va agafar el Con-
quense al març, en una situació 
crítica, a la tercera divisió, lluitant 
per una permanència que llavors 
era complicada. El mister tortosí 
ja havia estat al club castellà, 
pujant-lo a la Segona B. Segons 
la premsa local, Fabregat és un 
tècnic molt apreciat entre l’afició 
i per això es va apostar per ell 
per poder salvar l’equip. La seua 
contractació ha estat un encert 
perquè el Conquense va obtenir 
la permanència. No obstant, 
Fabregat no seguirà. El tècnic ex-
plica que “estic molt satisfet per 
haver assolit l’objectiu, era tot un 
repte quan vaig incorporar-me. 
El compromís era fins a finals de 
temporada i no seguiré perquè 
per temes esportius tampoc 
ha hagut entesa per fer-ho. En 
qualsevol cas, molt content de la 
feina i els resultats aconseguits”. 

kiki, que va estar al Camarles, és 
el nou entrenador del Roda. 

Nacho Nuez, davanter cotitzat 
al nostre futbol, que estava a 
la Rapitenca B, ha fitxat amb 
l’Aldeana que també incorpora a 
Tena (Rapitenca juvenil). Hi ha un 
altre fitxatge d’un jugador molt 
competitiu a punt de tancar-se. 
El lateral Eloi es va informar que 
havia renovat però acaba fitxant 
amb el Tortosa. 

El Catalònia ja incorporat a Manel 
Ventura (Godall) mentre que 
Pellisa puja del filial. Estes són 
les novetats a hores d’ara. Sergi 
Escoda continua. Baixes: Callau 
(Ulldecona),  Joseph Sepúlveda i 
el davanter Cessay.

Fitxatges: Noguera (S Bàrbara), 
Joseph Ongola i Toni Ondazabal. 
Baixes: Kevin, Sorolla i Víctor 
Bartolomé. Dani Pellicer serà 
segon de Vallés i preparador físic.

Avui divendres, assemblea en 
la que s’ha de fer oficial el nou 
president, Fernando Garcia.   

FABREGAT SALVA AL 
CONQUENSE

dimecres, s’han disparat per 
les ofertes que pot tenir el 
jugador. 

KIKI, AL RODA

Marià Curto, president del CD 
Tortosa, va estar dilluns a Minut 
91, a Canal Terres de l’Ebre. El 
president, pel que respecta el 
primer equip, va informar dels 
fitxatges efectuats i de que es 
manté la columna vertebral de 
la temporada passada. Els fitxat-
ges, fins ara, són: el porter David 
Rojas (Gandesa), Ferran i De la 
Torre (la Cava), Eloi (Aldeana) i 
els juvenils Tortajada i Bernardo, 
més els que es poden sumar de 
la casa. Interessa Quim (Ascó) 
També va avançar que s’esperen 
poder fer més incorporacions 
però que encara no es podien 
confirmar. El president va ma-
nifestar que la il.lusió segueix 
intacta malgrat els 15 mesos 
sense competir per l’afectació 
de la Covid a la Segona catalana. 
També va destacar els resultats 
del futbol base amb 4 equips 
que jugaran a Preferent i el filial 
que va pujar a 3a catalana. 
Sobre la fusió amb l’Ebre Esco-
la, el president va anunciar que 
l’acord és farà oficial de forma 
imminent: “el futbol base dels 
dos clubs, ja per la tempora-
da propera, s’unirà i es formarà 
un club nou fruit de la unió. Els 
primers equips, en principi, se-
guiran funcionant com fins ara, 

Marià Curto: “es crea un 
únic club de futbol base”

seran independents un de l’altre 
esperant que en un termini d’uns 
anys també puguin vincular-se. 
Aquest nou club producte de la 
fusió del futbol base del CD Tor-
tosa i el de l’Ebre Escola com-
portarà 32 equips, amb un total 
de 450 jugadors/es”. 
D’altra banda, Curto va dir que 
l’assemblea de socis serà a 
l’agost i allí s’informarà al soci de 
totes les novetats sobre la situ-
ació actual. Seran els socis els 
que decidiran si les quotes paga-
des durant el temps en què no 
ha hagut competició, s’han de 
bonificar o poden servir per aju-
dar el club a estar en la situació 
econòmica estable en la que es 
troba ara. Així mateix, el presi-
dent va informar que el club no 
es disposarà del servei de bar de 
les instal.lacions esportives i que 
són ingressos que s’hauran de 
buscar “d’una altra forma a partir 
d’ara”.  

NACHO, A L’ALDEANA

CATALÒNIA

R BÍTEM

UE RAPITENCA
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FC ASCÓ
TERCERA 
ETAPA A LA 
TERCERA 
DIVISIÓ 
Diumenge va ser una tarde 
d’emocions a Ascó. Més 
de 1000 persones al camp 
municipal. El partit va 
ser una festa, amb molta 
gent també de la Ribera i 
la Terra Alta. La plantilla i 
el cos tècnic són protago-
nistes per l’ascens però no 
s’ha d’oblidar la feina del 
president i directiva per 
gestionar el club. En aquest 
sentit, el tècnic German deia 
que “sembla que l’Ascó tenia 
l’obligació de pujar sí o sí 
perquè disposa de pressu-
post i de més possibilitats. 
Però no és del tot així. És 
evident que tenim jugadors 
de nivell i que això comporta 
una despesa però hi ha casos 
que no han vingut a Ascó 
perquè han tingut ofertes 
econòmicament més impor-
tants d’altres clubs. A més, a 
Ascó cada fitxatge té un so-
bre cost perquè els jugadors 
tenen contractes i cotitzen 
a la seguretat social, amb el 
que això comporta”. Sobre 
l’ascens, el tècnic deia que 
“ha estat un any difícil per 
tots i poder assolir-lo és 
molt gratificant. Parlo en 
nom també dels companys 
del cos tècnic, de jugadors, 
directiva, president i afició. 
Ens agradaria que la gent 
de la comarca s’identifiqués 
en l’Ascó com el seu segon 
equip”. L’Ascó, amb una 
tercera etapa, serà el repre-
sentant ebrenc a la màxima 
categoria del futbol català. 
Després de dos anys, el 
territori tindrà un equip a la 
categoria. “Un aspecte que 
cal valorar i que esperem 
que pugue atraure a joves 
que vulguin ser futbolistes 
i que puguin venir a Ascó”, 
comentava German que ja 
durant aquesta setmana ha 
començat, juntament amb 
el seu cos tècnic, a planificar 
la temporada vinent. Han 
d’haver incorporacions i 
també es preveuen baixes. 
Hi ha jugadors de l’Ascó que 
tindran altres propostes i en 
els propers dies es coneixerà 
el seu futur esportiu. 

L’Ascó va celebrar l’ascens, diumenge passat. 

tar, l’alcaldessa del municipi, 
Conxita Pujol, ha remarcat “la 
importància que des de la Fe-
deració de tot el país es tin-
gui en compte als pobles més 
petits. Des de l’administració 
local fem esforços ingents 
per mantenir les instal·lacions 
i els equips esportius, i estem 

TOTS SOM UN BATEC és la 
nova campanya que impulsa 
des d’aquesta temporada la 
Federació Catalana de Futbol, 
juntament amb la Fundació 
de l’FCF, la Fundació “la Cai-
xa” CaixaBank, la Fundació Leo 
Messi i CardioSOS, amb l’ob-
jectiu de cardioprotegir tots 
els camps de futbol, els pa-
vellons i pistes de futbol sala 
de Catalunya. La campanya té 
una inversió de 200.000 euros 
per tal de cardioprotegir un 
total de 180 instal·lacions es-
portives.
El CE Ginestar, a la comarca de 
la Ribera d’Ebre, va ser el se-
gon club de Catalunya en re-
bre un desfibril·lador del pro-
jecte TOTS SOM UN BATEC. 
L’entitat groc-i-blava ha aga-
fat el relleu d’aquesta manera 
al CF La Llacuna, de l’Anoia, 
amb qui es va iniciar la roda 
d’entregues dels DEA de la 
campanya. En l’acte, celebrat 
al Camp Municipal de Gines-

PARTIT DE TORNADA
L’Ascó va guanyar el Mollerussa i puja a la 
Tercera divisió (2-0)
L’Ascó va guanyar el 

Mollerussa en la tornada 
de la promoció d’ascens a la 
Tercera divisió (2-0).    
D’aquesta forma, després de 
l’empat sense gols de l’anada, 
l’equip de la Ribera puja de ca-
tegoria, serà la Tercera etapa a 
la Tercera divisió, ara coneguda 
com RFEF 3.
El partit es va disputar amb més 
de 1000 persones al camp. Un 
gran ambient. L’Ascó no va en-
trar bé a la confrontació i el 
Mollerussa, durant els primers 
15 minuts, va estar més còmo-
des tenint una ocasió amb una 
rematada amb el cap de Puchi. 
Amb els minuts, el partit es va 
igualar i en el primer córner a 
favor dels locals, Adri va fer l’1-
0. El gol va refermar a l’Ascó i 
va afectar al Mollerussa. Fins 
al descans, els locals van estar 
molt més ben posats i van sa-
ber gestionar l’avantatge, amb 
una bona feina col.lectiva en 
l’aspecte defensiu. A l’inici de la 

represa, l’Ascó va poder deci-
dir. Va mantenir la intensitat en 
defensa i això li permetia robar 
i sortir a la contra. El mollerussa 
estava fora de partit. Però l’Ascó 
no va sentenciar tot i disposar 
de 3 ocasions, dues en botes 

molt agraïts perquè aquest 
és un equipament que refor-
ça aquesta aposta. Ara tota la 
zona esportiva municipal esta-
rà protegida, amb la instal·lació 
del DEA”. 
A l’acte d’entrega hi han assis-
tit el vicepresident primer de 
l’FCF, Josep Llaó, el secretari 

El CE Ginestar rep el desfibril·lador de la 
campanya ‘Tots Som Un Batec’

de la Junta Directiva de l’FCF 
i delegat a les Terres de l’Ebre, 
Joaquin del Pino; el directiu de 
l’FCF i patró de la Fundació de 
l’FCF Tomàs José; el directiu 
de l’FCF Miquel Piñol; l’ambai-
xadora de la Fundació de l’FCF 
Lídia Saura; i la tinent d’alcal-
dessa de Ginestar, Tere Agné.

d’Adri i una treta sota els pals. 
El Molleurssa va tenir vida en-
cara i en els darrers 10 minuts, 
va reaccionar, amb més cor que 
cap. I va tenir dues opcions, una 
a la sortida d’un córner i l’altra 
amb una rematada amb el cap al 

segon pal. Van ser moments de 
patiment fins que, en afegit, una 
contra ben gestionada per Joel, 
amb assistència estil Laudrup a 
Adri fou el 2-0 que sentenciava 
el partit i l’eliminatòria. Llavors 
es va destapar l’euforia.  
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3A CATALANA

El Catalònia segueix sense 
president

Cinta Querol, presidenta del Catalònia, ja va anunciar que al final 
d’aquesta temporada deixava el càrrec. A nivell de junta hi ha conti-
nuïtat però passen les setmanes i no hi ha relleu a la presidència. Cal 
esperar a veure si en els propers dies hi ha cap novetat al respecte. 
L’assemblea de socis serà el dijous vinent, dia 8 de juliol. 
El darrer partit de la lliga del Cata va ser a la Santa Creu contra la Rapi-
tenca B (3-6). Segons Chema, tècnic del Catalònia: “en general, estic 
satisfet del joc i de l’actitud que va tenir l’equip, lluitant fins el final. 
Però no puc estar-ho de les concessions que vam fer en defensa, i 
més davant d’un molt bon rival que té bons jugadors, amb qualitat, 
i que va saber aprofitar-les. Malgrat el marcador advers, l’equip va 
reaccionar i va sobreposar-se però les fisures que vam tenir, més de 
les normals, van pesar. Res a dir de la victòria de la Rapitenca, equip 
amb qualitat que va decidir al primer temps i va sentenciar a l’inici del 
segon”. Chema s’acomiada del Catalònia: “agrair la confiança a la jun-
ta, encapçalada per Cinta i Mele. He estat molt a gust amb ells. Hem 
treballat colze a colze i he estat molt bé. Un 10. Vull valorar i agrair 
també el treball de Marcos. És impagable la feina que fa. Ha estat un 
plaer treballar amb ell, disposant sempre de la seua ajuda. Especta-
cular. Destacar també als jugadors, he treballat molt bé amb ells, i a 
l’afició pel suport en tot aquest temps”. 

Toni Sánchez, 
nou tècnic del 
Santa Bàrbara

Fa dues setmanes avançàvem 
que Toni Sànchez tenia una 
proposta i que aquesta, pen-
dent de confirmar-se, era el 
Santa Bàrbara. Avui ja podem 
confirmar-ho. L’extècnic de 
l’Amposta B, que va dimitir al fi-
lial per no estar d’acord amb els 
motius que li van plantejar per 
no seguir la temporada vinent, 
ja treballa en la confecció de la 
plantilla. Toni Calafat renova i 
seguirà a la Plana. El president 
Silverio i la directiva van decidir 
finalment seguir una tempora-
da més.  

Assemblea de l’FCF: l’Alcanar i el 
Sant Jaume se salven

El cap de setmana passat es va 
disputar l’última jornada a la Ter-
cera. Només quedava confirmar 
la penúltima plaça que, en prin-
cipi, era de descens. Però ja se 
sabia que la junta directiva de 
la Federació havia aprovat una 
proposta excepcional de que no 
hi haurien descensos. I aquesta 
proposta es va aprovar també 
en l’assemblea. Per tant, l’Alca-
nar, que ha quedat penúltim, i el 
cuer, el Sant Jaume, mantindran 
la categoria. 
L’equip canareu, en l’última jor-
nada, havia de golejar el Flix i 
esperar una golejada del Roque-
tenc al Benissanet, que si que va 
produir-se (5-0). Però la victòria 
canareva va ser per la mínima (3-
2), remuntant contra un Flix que 
ha tancat la lliga amb deu jorna-
des sense guanyar.
De la resta de la jornada, l’Am-
posta B va guanyar un Batea molt 
minvat (5-2). Els ampostins han 
acabat el campionat sumant 16 
punts de 21. Una bona dinàmica. 
El Batea es va presentar amb 10 
jugadors i dos porters, amb 4 ca-
dets titulars. Dissabte es coneixia 
la notícia de la mort del pare del 
jugador del Batea, Ferri.
El Godall, tot i avançar-se de 
penal, va veure com la Cava re-
muntava a la segona meitat amb 
els gols de Flecha i de Carlos. Els 
godallencs han acabat tretzens, 
fent una altra temporada meritò-
ria dins de la modestia del club. 
El partit es va comentar que es 
podia ajornar per si un jugador 
cavero havia estat contacte es-
tret amb un cas positiu de Covid 

Ivan Romeu 
(Ametlla) nou 

mister del 
Gandesa

Fa unes setmanes informàvem 
que Ivan Romeu no seguia a 
l’Ametlla per qüestions esporti-
ves, en la planificació que tenia 
prevista el club. Ivan era parti-
dari dels jugadors locals, com 
s’ha fet els darrers anys, però 
no ho era tant de que es pren-
guessin decisions amb els de 
fora sense valorar la seua apor-
tació durant la temporada. 
El mister calero va tenir una 
proposta del Gandesa i aques-
ta setmana ja podem fer oficial 
el fitxatge pel club de la capital 
terraltina.  

L’Ebre Escola va rebre abans de disputar el darrer partit de la lliga, al camp del Sant Jaume, el passa-
dís de campió. L’equip de Balart es va imposar posteriorment per 0-10. I el cap de setmana passat, 
l’entitat que presideix Jordi Garcia va  tenir una recepció oficial a l’Ajuntament de Tortosa per part de 
l’alcaldessa, Meritxell Roigé, i el regidor d’esports, Ximo Martorell. 

Carlos Gilabert 
interessa al 
Roquetenc

El Roquetenc ha acabat força 
bé la temporada, amb sis victò-
ries seguides (ha estat cinquè). 
Dissabte va golejar el Benissa-
net per 5-0. Ja fa unes jorna-
des, el tècnic David Vilanova 
va decidir no continuar a la 
banqueta per entrenar a futbol 
base, concretament al Cadet A 
de la Rapitenca. Des de llavors, 
el Roquetenc ha buscat entre-
nador i l’opció que més agra-
dava era la de Carlos Gilabert 
que estava a la Cava.
Gilabert estaria a prop del Ro-
quetenca i, d’aquesta forma, 
tornarà a casa, ara com a en-
trenador. Carlos es va formar 
futbolísticament al Roquetenc, 
club del seu municipi. Sent 
juvenil ja va passar al primer 
equip i a principis dels 2000 
va fitxar amb el Tortosa, inici-
ant una brillant carrera com a 
davanter, sent un dels artillers 
destacats del nostre territori. La 
temporada vinent podria tornar 
Roquetenc, a la banqueta.  

Partit solidari a 
Roquetes

Demà, al camp de Roquetes, l’AE 
Veterans Roquetenc organitza 
un partit solidari en benefici de 
l’AFASAF (Asociación de familias 
afectadas por el Síndrome Alco-
hólico Fetal). Serà a les 18.30 ho-
res, contra els veterans del Reus.

Piqué no 
seguirà al 

Benissanet
El Benissanet va acabar la lliga 
golejat al camp del Roquetenc 
(5-0). Tot i això, va lliurar la pe-
núltima plaça. Era l’objectiu. 
L’equip ha acabat la temporada 
molt minvat d’efectius. Perquè 
el Benissanet ocupés la penúl-
tima plaça, l’Alcanar hagués ha-
gut de guanyar per golejada al 
Flix. Al final va guanyar però va 
ser 3-2. 
El tècnic Josep Maria Piqué no 
seguirà: “el compromís era per 
aquests darrers mesos de com-
petició. A hores d’ara, per qüesti-
ons laborals, no em puc dedicar 
per planificar l’equip i començar 
una pretemporada”. Piqué afegia 
que “agraeixo la confiança de la 
junta directiva i valoro i destaco 
la implicació i el treball dels ju-
gadors que han  treballat molt 
per tirar avant la situació. Al final, 
tot i arribar molt limitats d’efec-
tius i de forces (ha hagut molt de 
desgast les darreres setmanes), 
hem pogut assolir l’objectiu que 
era evitar la penúltima plaça”.   

Flecha: gol d’un 
nou rècord

Joel Durà Serral ‘Flecha’ va mar-
car el primer gol de la Cava, a 
Godall. Va ser l’empat. D’aques-
ta forma, torna a batre un altre 
rècord, que ha estat fer un gol 
als 53 anys en un partit oficial. La 
Cava va guanyar 1-2. 

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

50
52
56
38
39
40
38
39
35
30
22
24
22
20
29
16
11

6
21
25
22
24
23
23
25
28
41
28
31
30
41
54
45
94

41
37
32
32
32
29
29
29
24
22
21
18
14
10
9
9
0

S Jaume-Ebre Escola 0-10
Catalònia-Rapitenca B  3-6
Roquetenc-Benissanet  5-0
Olimpic-S Bàrbara  4-0
Alcanar-Flix  3-2
Amposta-Batea  5-2
Godall-la Cava  1-2
J i Maria descansava

RESULTATS. 3 A CATALANA. 

i si hi havia alguna afectació, te-
nint en compte que era un posi-
tiu que havia estat al derbi de la 
jornada anterior entre la Cava i el 
Jesús i Maria, a la grada cavera. 
De fet, des de Salut es va comu-
nicar que s’efectuaria un cribrat-
ge entre la gent que va assistir al 
derbi. No obstant, el partit a Go-
dall va poder disputar-se.
Finalment, el Corbera va guanyar 
a l’Ametlla, també amb baixes, 
per 2-0 acomiadant el campio-
nat amb un triomf després d’ha-
ver passat dificultats pels casos 
positius que van haver a l’equip. 

PASSADÍS AL CAMPIÓ
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ELS TRES MILLORS EQUIPS DE LA TEMPORADA DE TERCERA          JOAQUIN CELMA

· Molt bona notícia per al futbol ebrenc: la lliga no començarà fins a la tercera 
setmana de setembre, o sigui el dia 19. I la primera catalana dues setmanes 
més tard.
· Nacho Nuez té una oferta del Vinaròs però es quedarà a la segona catalana; 
és el noi d’or per les ofertes que té: Rapitenca, Tortosa, Amposta i Rapitenca 
B. La cinquena oferta se sabrà molt aviat. Serà la definitiva. A l’Aldea. D’altra 
banda, Sergi José (Perelló) també té una proposta del Vinaròs. 
· Moviments al Tortosa. Gran fitxatge: Tortajada (Castelló juvenil, Ulldeco-
na juvenil, Futbol Formatiu, Ulldecona primer equip, on va marcar 8 gols, 
i juvenil del Cambrils). Aquesta any ha de ser el de la seva explosió. S’està 
negociant amb un jugador mediàtic que jugava a l’estranger. Aquest Tortosa 
va a per totes, un any més. Tornen Ferran i De la Torre (la Cava) i han fitxat 
Eloi (Aldeana) i el porter Rojas (Gandesa/Batea). S’incorporen jugadors del 
juvenils i es fitxa també al juvenil Bernardo.  
· La fusió Tortosa-Ebre Escola està batejada i beneida. Ja porten 16 reunions. 
La propera temporada, els socis dels dos clubs tindran molts beneficis po-
dran veure, amb el mateix carnet, els partits dels dos equips de 2a catalana,  i 
dels filials de Tercera i Quarta. I tots els de futbol base, dels 34 equips que es 
preveu que hi haurà amb el nou club que, a hores d’ara s’ha de crear p``èr a 
unir el futbol base serà Unió Esportiva Tortosa Ebre.
· Ivan Romeu (Ametlla), nou míster del Gandesa. Fa unes setmanes van co-
mençar els contactes. La setmana passada ja va exposar que no seguia a 
l’Ametlla per motius esportius, per la planificació que la directiva vol fer per la 
propera campanya. Ha acceptat el nou projecte a la capital terraltina. 
· Pròxima setmana començaré la secció de fitxatges de 1a, 2a i 3a catalana; 
com cada any molt canvi de cromos i moltes il·lusions.
· El gandesà Rafel Navarro arribarà lluny. Es dels candidats a ser el míster del 
Barça femení i també del PSG.
· Es va repetir la història. A la campanya 2010/11, l’Ascó va perdre la tercera 
divisió i en dos anys va aconseguir tornar-hi. A la 2018/19, l’Ascó va perdre la 
3a divisió i en dues campanyes l’ha recuprada i és el segon equip de Tarrago-
na, amb una població de només 1500 habitants, al no existir el Reus mentre 
la Pobla que actua com a filial. Cal destacar el gran final de temporada de 
Cuenca, i la que han fet Marcel Meseguer, Jorge, Adri, Ñoño, Nico, Xavi Jai-
me i Pol Benito. Hi hauran 4 o 5 altes i es renovarà a gran part del bloc. Un 
dels secrets d’aquest equip fou que, quan el futbol estava aturat, va seguir 
entrenant en tenir contractes professionals. Menys al novembre no han parat 
d’entrenar i clar ha estat dels millors físicament de la categoria.
· Aquesta propera serà l’última temporada d’Antonio com a delegat al Godall. 
Porta sis 6 anys. Està fent una feina titànica i és una bona persona. El va por-
tar a Godall el president actual de La Sénia, Pau, i el vicepresident, Boro. Més 
endavant, hauria de ser el delegat de La Sénia. 
· A Móra d’Ebre plega la gran Rut, fisio de l’Olimpic, molt estimada al club, ha 
estat  com una mare. Portava 12 anys en aquest Club. El seu pare va ser soci 
fundador i president.
· L’èxit de l’Ebre Escola, des que estava a 4a catalana, és obra d’enginyeria. 
Pau Jornet, Miquel Royo i David Espuny, tots tres de la directiva, són en-
ginyers i Lluís Matamoros, biòleg. Si aquests quatre personatges els deixen 
treballar amb la fusió del Tortosa pujaran a la Segona divisió B.
· Molts aficionats de la Rapitenca no entenen la no renovació de Ramon 
Sancho. Però hi ha canvi de president i directiva i el nou projecte ha tingut 
altres plans. Es rumoreja que a la Ràpita es podria crear un nou club. 
· L’Aldeana està construint un bon equip; bons fitxatges i bon entrenador, 
Ferran Simó. Només segueixen sis jugadors de la passada campanya
· L’Ampolla, primer equip que té tancada plantilla, amb un fitxatge estrella 
Cristian Santiago ex Cambrils, Ascó i jugava a la tercera divísió andalusa. 
També dir que hi ha converses amb Carles Kader i que podria ser un altre 
fitxatge.
· La Sénia ja té tancada la plantilla per la propera campanya; compta amb 25 
jugadors. 4 fitxatges: Lleixà (Rapitenca), Ivan Gasparin (Tortosa), Àlex Caballé 
i Gerard Estorach (Roquetenc). Hi haurà millor equip que la passada campa-
nya.
· David Rojas, després de 15 anys, deixa el Gandesa i arriba al Tortosa. Manolo 
Puig té ofertes. Sergi Bel agrada a l’Ametlla, Olimpic i Jesús i Maria. Fages, de 
l’Ametlla, podria canviar d’equip.
· Al final si que hi haurà filial a Gandesa i el seu míster serà Jordi Salayet. 
· Si l’Ebre Escola ha estat l’equip revelació, el segon ha estat el Roquetenc. 
· Des que va sortir de Tortosa, el 1999, Víctor Curto ha estat un rodamón, 358 
partits i 114 gols. Els equips: Barcelona B i C, València Mestalla, Osca, Sant 
Andreu, Reus, Gavà, Terrassa, Alcoià, Girona, Albacete, Real Jaén, KAS Eupen, 
Linares i Reial Múrcia. Ha rebut una trucada del Tortosa però per motius fami-
liars es quedarà a viure a Albacete. Té diverses ofertes d’aquella zona.
· Carlos Gilabert, exmister de la Cava i l’Ulldecona, està en l’òrbita del Roque-
tenc per a ser el proper entrenador.  

TOP SECRET

CANDIDAT PER A L’ASCENS

QUEDARAN TERCERS 

QUEDARAN MITJA TAULA  

FARAN UNA GRAN CAMPANYA

ASPIRANTS PER A L’ASCENS

QUEDARÀ NOVÈ

FARAN EL MILLOR FUTBOL 

FARAN MILLOR TEMPORADA 

EL GRAN INTERROGANT 

PER AL DESCENS 

ELS INTERROGANTS

AQUESTS VAN SER ELS MEUS PRONÒSTICS A LA PRETEMPORADA
OLIMPIC

AMETLLA O CATALONIA

GANDESA B O PINELL

EBRE ESCOLA

SANTA BÀRBARA , BATEA  J I MARIA 

CORBERA

RAPITENCA B 

AMPOSTA B

ROQUETENC 

S JAUME, GODALL  I BENISSANET

FLIX I LA CAVA                           * (Publicats a Més Ebre, agost 2020)

ENCERTS I ERRADES EN L’ ANÀLISI
No em cauen els anells per publicar el balanç dels pronòstics que vaig fer a l’agost passat 
de la Tercera catalana. Partint de la base que ha estat una temporada atípica pel covid, 
l’índex d’encerts és grans. El candidat a l’ascens Olimpic va ser una decepció des del re-
torn a la competició al març. Vaig dir que l’Ebre faria una gran temporada i així ha estat, 
campions. Vaig dir que gandesa B i Pinell faran una gran campanya Gandesa B i Pinell i 
quina casualitat, els dos es van retirar. Posava interrogants a Flix i a La Cava i així ha estat, 
mini decepcions. L’Ametlla va ser líder en la jornada 6, després es va desunflar. I el Ca-
talònia podria quedar tercer: en la jornada 9 estava a 4 punts del líder. Després va baixar 
el pistó. 
La meva aposta que el Corbera podia quedar novè hagués pogut ser si no és per l’afec-
tació de la Covid a l’equip i que ha hagut de jugar sense entrenar. Dels tres equips pels 
descensos, Benissanet i Sant Jaume vaig encertar. L’Alcanar va entrar en competició més 
tard. Rapitenca B, vaig dir que faran millor futbol. S si ho van fer va ser pels reforços, a mi 
m’hauria agradat veure un equip més jove. Aspirants a l’ascens, vaig dir Santa Bàrbara que 
a les primeres 4 jornades va estar invicte. I Jesús i Maria que a falta de poques jornades 
era líder però en les en les últimes cinc va aconseguir només dos punts. També vaig dir 
que era aspirant el Batea, que ha estat el més regular. Va estar sempre al pòdium dels cinc 
primers i a falta de 4 jornades per al final va tenir les seves opcions però l’empat a Jesús i 
Maria, el va descartar. L’Amposta B, al final reforçat, ha tancat bé la lliga (16 punts de 21). 
El Godall cada any surt amb el mateix interrogant, però cada any fa un miracle cada any 
miracle i se salva. Es molt meritori el que fa aquest club. 

JAUME GONZALEZ
(Ebre Escola)

RAIMON
(S Bàrbara)

NACHO
(Flix)

JORDI ABELLÓ 
(Ebre Escola)

BORRÀS 
(J i Maria)

DE LA TORRE 
(La Cava)

CRISTIAN ARASA 
(Catalònia)

A CÉSPEDES 
(Ametlla)

JL ROSALES 
(Rapitenca B)

NACHO 
(Rapitenca B)

CUENCA 
(Ascó)

OMAR 
(J i Maria)

JORDI LOPEZ 
(Corbera)

ROJAS
(Batea)

IVAN
(S Jaume)

INIESTA
(Catalònia)

MARC BRULL 
(Ametlla)

JOSEP  DOMÈNECH 
(Corbera)

IVAN PAEZ 
(Rapitenca B)

MIQUEL CANA 
(Godall)

LACHEM 
(Ebre Escola)

MARC LÓPEZ 
(Amposta B)

YATMA  
(La Cava)

IMANOL 
(Olimpic)

CHIMENO 
(Roquetenc)

FERRI 
(Batea)

JOSUÉ
(Roquetenc)

JC SANCHEZ
(J i Maria)

ALBERT
(Benissanet)

BATALLA 
(Amposta B)

ARNAU CERVELLÓ 
(Flix)

NAIN 
(Amposta B)

XAVI ANELL 
(Olímpic)

S CALLAU 
(Ametlla)

FERRAN 
(la Cava)

C GILABERT 
(La Cava)

ÀNGEL 
(Alcanar)

TONI CALAFAT 
(S Bàrbara)

IVAN ARASA 
(Roquetenc)

QUIM MARTINEZ 
(Roquetenc)

 AMINE
(Ebre Escola)

MIGUEL 
(Ametlla)
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L’EXPERIENCE 
D’AMPOSTA, 
NOU EQUIP 
DE DIVISIÓ 
D’HONOR DE 
FUTBOL SALA 
Play-Off Ascens Divisió D’Ho-
nor Cadet. L’equip ampostí, 
en un partit vibrant, va veure 
com el Maristes de Lleida 
empatava en els darrers mi-
nuts amb el 4-4 definitiu que 
va comportar una tanda de 
penals en la que els ebrencs 
van estar més encertats. L’Ex-
periencie Amposta CE Futsal 
va fer història amb aquesta 
brillant fita assolida amb molt 
de treball. (FCF)

TROBADA 
TERRITORIAL 
DE FUTBOL-7  
En categoria Prebenjamí es va 
imposar el CF Ampolla Negre, 
que va guanyar la final per 
7 a 4 contra el CF Amposta 
Negre. Tercer va quedar el CD 
Roquetenc Roig i quart el CF 
Ulldecona Roig. A l’altra final 
de benjamins el CF La Sénia 
Groc va guanyar als penals 
al CF Ampolla, deixant tercer 
la UE Rapitenca i quart el CF 
Batea. La jornada la va orga-
nitzar l’Agrupació Territorial 
de Consells Esportius de les 
Terres de l’Ebre, aplicantla 
normativa Covid-19 per acce-
dir a l’estadi Josep Otero.

ATLETES DEL 
PERELLÓ 
A la final Nacional de Catalu-
nya d’atletisme, celebrada a 
Igualada el dissabte passat, 
Núria Boyer fou campiona 
de pes  MMP 11.64 m. Màxim 
València, subcampió de 
catalunya de 3000 metres 
ll MMp 9.59’.35’’. Bernat 
Figueres (UA Montsià), tercer 
de Catalunya en salt de perxa. 
M 2.70 m. 
A la Final Nacional, a Lleida, 
Queralt Casacuberta, desè 
class. Als 600 m ll. MMP 1 45’ 
26’’. Didac Pallarés, desè a 
la final llançament de pes M 
9.46 m.

MÉS 
NOTÍCIES

MOTO 3
Històrica ‘pole’ de Jeremy 

Alcoba a Holanda
El pilot jesusenc Jeremy Al-
coba (Honda) va aconseguir 
aquest dissabte la primera 
“pole position” de la seva car-
rera esportiva a l’ésser el més 
ràpid en la classificació ofici-
al per al Gran Premi dels Paï-
sos Baixos de Moto3 al circuit 
d’Assen, amb rècord de volta 
més ràpida inclòs.
La llàstima és que, al dia se-
güent, no va poder aprofitar la 
primera posició de sortida i va 
acabar desè a Assen.
Jeremy, al seu facebook, in-
formava que “un inici de car-
rera força bo, en el grup da-
vanter, sense perdre la calma 
i sentint-me bé. Fins que mes 
o menys a meitat carrera, se 
m’han caigut dos pilots da-
vant, he tingut sort de no 
caure amb ells, però fent-me 
quedar últim del grup i a uns 

2“. Llavors amb el canvi llarg 
per anar en el grup i agafar 
esclats, m’ha resultat molt di-
fícil tenir el pas dels primers. 
Però bé, amb el que teníem 
he donat el màxim!. Ara unes 
setmanes de desconnexió i a 
tornar al màxim per a Àústria, 
a l’agost”. Jeremy arriba al 
descans entre els 10 primers 
de la general. 

FUTPADEL
I Torneig al Pàdel Colors, 

dies 24 i 25 de juliol

El cap de setmana del 24/25 
de juliol al Padel Colors tindrà 
lloc el primer Torneig Futpadel 
a les nostres terres. Hi haurà 
una categoria única. 
Els equips són de 3 persones. 
Els partits tenen una durada de 
30 minuts. 
Hi haurà fase de Grups i elimi-
natories. El torneig es disputa-
rà el dissabte 24, de 18 hores 

fins les 2.30 de la matinada de 
diumenge 25. 
I el diumenge està previst que 
la competició continue de les 
18 hores a les 20.30 hores.
Es es juga amb les normes del 
pàdel i l’habilitat del futbol. 
Tota la informació a: 
@futpademtortosa1 
Lloc del torneig: Padel Colors. 
Inscripció 18€/participant.

Primer fitxatge 
de l’Amposta

Aquesta setmana, el Club 
Handbol Amposta ha presentat 
la primera de les incorporaci-
ons per la temporada 2021-
2022. Es tracta d’Alu López, 
portera de nacionalitat argen-
tina de vint-i-quatre anys amb 
experiència a competicions 
nacionals. Alu es va formar a 
la base del club argentí d’Estu-
diantes de La Plata, on va es-
tar fins a la temporada 2016, 
quan ja en categoria sènior va 
començar a formar part de la 
selecció absoluta d’Argentina. 
És llavors quan fa el salt a Es-
panya per formar part del Cleba 
León “Liga Guerreras Iberdrola” 
(2016-2017) i d’equips de Divi-
sió d’Honor Plata com el Club 
Balonmano San José Obrero 
(2017-2018 i 2018-2019), Ba-
lonmano Colores de Zarago-
za (2019-2020) i Grafometal 
Sporting La Rioja (2020-2021), 
d’on arriba ara a l’Amposta on 
competirà al grup C de Divisió 
d’Honor Plata Estatal. D’altra 
banda, en el capítol de renova-
cions, s’ha confirmat la de Sara 
Alonso. Serà la jugadora amb 
més temporades al Club.

Campus Toni 
Gerona

Toni Gerona estarà present al 
campus d’handbol que por-
ta el seu nom avui divendres, 
compartint la jornada amb la 
cinquentena de participants en-
tre kids i experts, al Pavelló de 
Remolins. Es preveu que estigui 
tot el matí, fins les 13:30 h.
D’altra banda, dins de l’actualitat 
del club, els cadets van acabar 
la temporada amb un amistós 
contra un equip de Lliga Cata-
lana. 
Aprofitant que l’equip de Mont-
cada i Reixac es trobava a la ciu-
tat en una estada de fi de tem-
porada, el conjunt entrenat pel 
tortosí Pau Lleixà va proposar 
disputar un partit amb els ca-
dets del Centre d’Esports Tor-
tosa. Una bona oportunitat per 
acomiadar-se atès que no es 
van poder jugar, finalment, els 
dos partits de copa a causa de 
la Covid. El resultat fou 22-28. 
Des del club han volgut “agrair 
a jugadors, staff i famílies la seva 
implicació i col·laboració en una 
temporada tan difícil. Ens retro-
bem l’11 de juliol en una lúdica 
tarda d’handbol a la platja de les 
Avellanes de l’Ampolla”.

HANDBOLPAÜLS
XXIV Travessia 

nocturna 
Aitor Tomàs fou el primer 
classificat de la XXIV travessia 
nocturna Fredes-Paüls. Amb 
un temps d’unes 4h i 30 mi-
nuts va fer els aproximada-
ment 50km.  
Enguany la cursa, organitzada 
per la UEC Tortosa, es recu-
perava després de l’aturada 
obligada de l’any passat, i va 
comptar amb més de 500 
participants.
Van haver-hi diverses nove-
tats, una d’elles va ser que 
l’arribada de la cursa fou al 
Casal Municipal. És per això 
que es va tallar el pas de vehi-
cles pel carrer Carretera, des 
de davant del Casal fins a les 
Voltes, des del dissabte a les 
21h fins al diumenge 27 de 
juny a les 7h del matí.  
La cursa va baixar pel GR-7 
pel Mas del Castillo i Sant 
Roc. L
a zona d’estacionament ha-
bilitada va ser la pista polies-
portiva. 
La valoració de la jornada fou 
molt positiva des de l’organit-
zació de la cursa. 

VOLEI
El CV Roquetes 

jugarà a 
Superlliga 2

El CV Roquetes jugarà la pro-
pera temporada a Superlliga 
2, La reestructuracio que la 
Federació ha proposat per la 
segona divisió del Volei Es-
panyol beneficia un volei ro-
quetes que el curs passat va 
fer història al jugar per primer 
cop el playoff d’ascens. Així 
les coses, la nova Superlli-
ga 2 hauria de tenir 3 grups 
de 12 equips. De moment se 
n’han inscrit 32. Entre ells, el 
Roquetes, que ha podrà gau-
dir d’una oportunitat històrica 
per al club i per a la ciutat.
Pujar de categoria també vol 
dir més costos a tots els ni-
vells i per això l’Ajuntament 
ha ampliat el conveni fins als 
15.000 €. En això, però, en-
cara no n’hi ha prou. Ara, el 
primer repte del CV Roquetes 
és buscar un nou entrenador. 
I es que el fins ara tècncic 
Agustín Rodriguez ha marxat 
al Sant Quirze. I este treball 
continuarà sent apostar per la 
gent de casa. (ebredigital.cat)
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Avui prepararem dolmes, una 
recepta de Turquia, encara 
que altres països com Grècia 
o Armènia tenen la seva prò-
pia versió. Les dolmes són fu-
lles de parra farcides d’arròs i 
carn, però natros ho prepara-
rem amb fulles de bledes que 
és més fàcil trobar-les.

• 50 g d’Arròs Montsià Basmati
• 1/2 ceba 
• 1/2 culleradeta de comí 
• sal 
• 8 cullerades de salsa de to-
màquet fregit 
• 8 fulles de bledes
• 2 alls 
• 1/2 culleradeta de pebre ver-
mell 
• nou moscada 
• 50 g d’oli d’oliva 
• 100 g de carn picada de xai 
• pebre 
• menta 

el Pelar i picar l’all i la ceba. 
Afegir oli en una paella i dau-
rar-los 1 minut a foc lent. 
Retirar l’all i escalfar la ceba. 
Després, afegir la carn per-
què es faci a foc mitjà. Afe-

gir sal i pebre al gust, però en 
poca quantitat. Coure l’Arròs 
Montsià Basmati durant uns 18 
minuts i reservar. Picar la men-
ta i barrejar-ho tot amb la nou 
moscada, el comí en pols i el 
pebre vermell. Refredar. Ne-
tejar les fulles de bledes, as-
secar-les amb paper de cuina 
i estendre-bé. Omplir els fulls 
amb una cullerada de la barre-
ja i enrotllar formant un cilin-
dre. Afegir aigua fins a cobrir 
a la meitat les dolmes i coure, 
a foc suau, durant 30 minuts. 
Afegir un rajolí d’oli i servir.

DOLMES
D’ARRÒS I CARN

INGREDIENTS (4 PERSONES):  

PREPARACIÓ:
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I M M O B I L I À R I A  / /  T R E B A L L  / /  F O R M A C I Ó / /   S E R V E I S  / /  R E L A X

ECONÓMICO, 
MASAJES 

EYACULANTES

DISCRETO

680 937 686

TORTOSA
TRAVESTI

112

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

Secció patrocinada per:

capricorn
22/12 al 20/01

La forta atracció 
amb algú et pot fer 
sentir insegur i no 
saps com reaccionar. 
No t’exigeixis tant 
i gaudeix del que 
sents. Sigues més 
conscient dels teus 
pensaments.

aquari
21/01 al 19/02

No permetis que els 
problemes laborals 
afectin la teva vida 
personal. Converses 
aclaridores amb 
els fills. Si no tens 
parella, hi ha dues 
persones interessa-
des en tu.

escorpí
24/10 al 22/11

Tot i les decepcions 
que has patit en 
l’amor i la por a 
enamorar-te, tens 
sentiments vers algú i 
voldries expressar-ho. 
Si tens negoci propi, 
les coses es tornen a 
moure.

balança
24/09 al 23/10

La conjunció de 
Venus amb Mart et 
pot fer sentir una 
mica impacient. Vigi-
la amb les compres, 
podries gastar més 
del compte. Tens 
ganes d’emprendre, 
et sents lluitador.

àries
21/03 al 20/04

T’entossudeixes a 
fer les coses a la 
teva manera, però 
és possible que no 
estiguis veient un 
problema tal com 
és. Abans de passar 
a l’acció, sospesa el 
que vas a fer.

cranc
22/06 al 23/07

L’aspecte de So/Urà 
impulsa els projectes 
més personals, 
aquells en què poses 
el millor de tu. La 
relació amb el pare o 
una figura d’autori-
tat comença a fluir 
millor.

verge
24/08 al 23/09

Romanticisme amb 
la parella. Si tens 
un negoci a mitges 
amb algú, no deixis 
assumptes sense 
resoldre, sigues ben 
clar. Si has de signar 
documents, llegeix la 
lletra petita.

taure
21/04 al 21/05

Despeses inespera-
des poden modificar 
els plans que tenies. 
No permetis que el 
passat condicioni el 
futur. Hora de deixar 
enrere l’excés de 
prudència i fer un 
pas endavant.

peixos
20/02 al 20/03

A l’àmbit familiar 
caldrà ser prudent 
amb les paraules i no 
dir coses de les quals 
podries penedir-te. 
En l’amor podries 
estar donant una 
segona oportunitat a 
algú del passat.

lleó
24/07 al 23/08

Compte amb els mal-
entesos amb amics. 
Deixa les coses ben 
clares per evitar 
embolics. Venus amb 
Mart afavoreix les 
qüestions sentimen-
tals o aconseguir els 
teus propòsits.

bessons
02/05 al 21/06

L’aspecte de Mer-
curi/Neptú inclina a 
no tenir clar el futur 
professional. Imagi-
nació en grans dosis. 
T’anirà bé aprofitar 
aquest moment tan 
creatiu per escriure o 
meditar.

616 316 395

AMPOSTA
MAR CATALANA 

MADURITA 
DELGADITA 
MORBOSA 
CACHONDA 
MASAJES 

ERÓTICOS Y MÁS 
EN AMPOSTA 24 H

SEXO, 
MASAJES Y 
MUCHO MÁS

 

VEN A 
DISFRUTAR DE 
MIS SERVICIOS.

SOY 
INDEPENDIENTE 

EN UN LUGAR 
DISCRETO.

 TE ESPERO...
 

674 852 982

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

sagitari
23/11 al 21/12

Sents que has
fi nalitzat un cicle de
la teva vida. Si no
et trobes bé o tens
alguns problemes
per dormir, no ho
deixis passar i posa-
hi remei per evitar
complicacions.
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+ 
a fons

especial

Premis IDECE, per fomentar 
la projecció de les Terres de l’Ebre

L’Institut per al 
Desenvolupament de 

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

A qui va dirigit:
Estudiants que cursen batxillerat 
o cicles formatius de grau supe-
rior als centres d’ensenyament 
situats als municipis de les co-
marques del Baix Ebre, el Mont-
sià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
• Estudiants que cursen batxi-
llerat o cicles formatius de grau 
superior a la resta d’instituts de 
Catalunya o a l’Institut Obert de 
Catalunya (en tots els casos han 
d’estar empadronats en algun 
dels municipis de les Terres de 
l’Ebre).
Aquest tràmit s’ha de fer preferi-
blement per internet.
Termini de presentació de sol·li-
cituds: del 13 de maig fins al 31 
de juliol de 2021. 
Per fer aquest tràmit:
• En el cas que la sol·licitud es faci 
de manera presencial, cal pre-
sentar-la a l’edifici de la Genera-
litat de Catalunya a les Terres de 
l’Ebre (plaça de Gerard Vergés, 1 
de Tortosa).
• És imprescindible demanar cita 
prèvia al telèfon:  977 441 234 o 
977 495 400.


